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I. Ontwikkelingsschets van het gestichtswezen 

Tot de eerste gestichten, waarin o.a. zorg behoevende kin
deren werden opgenomen, behooren de Xenodochien, eigenlijk 
gasthuizen of hospitalen, wier ontstaan althans in den aanvang 
meestal mogelijk gemaakt was door schenkingen van geloovi
g n. In de vierde eeuw reeds bekend, komen zij uit Klein-Azië 
via Byzanthium en Gallië naar de meer westelijk gelegen lan
den en kenden zij vooral ten tijde van de kruisvaarders een. 
periode van grooten bloei. Deze hospitalen of gasthuizen 
waren gestichten met tal van zeer uiteenloopende functies. 
Zij di nden zoowel ter herberging van den vreemdeling, 
I i n r~ens terecht kon, ter verpleging van geestes- en 
I i 'b m hjke zieken, als voor opname van daklooze zwervers 
' ., hul,pbehoevende kinderen. De eerste afscheiding van 
v "I I H" g v rmen, di e n apart karakter gingen aannemen, 
I w U " 'Ilijnl ij l h l (mi lClStn cl " I pt' rié!en en pesthuizen; 
v I 111 ,' h fl d i cl ",. l o lh\l j~ nl . t , T h zien wij 
li l ,I w 1II 'tI I (11 11 \11 lilt lol z Ir in I 11 g , ti nde eeuw 
'11 1, 1'1111 11 111 VI 11 , ' I ' M 1I1I\1t 111 W' \'(I i" AI "ir 1749 nog een 
1I1I 1t1 I \ , lil 11 11 WI t h\1 " / wi j I, d t, zoonl l d Capu-

11 I 11 11 111111111 h I z • I ' nh I z id , b temd was: 
11 ti 10 v iIIdIl OOI' I VO )J ' g rc htighcid, den nood der 
11111 1\ 11 1 u chuld dCt' weezen" . 

Ntlo. t de enodochien kende men te Constantinopel 
io cl vi rde eeuw de orphanotrophien en brephotro
I hi n. Eerder dan de weezen vonden de vondelingen 
,'eds bescherming. Het Christendom bracht een ethiek, 
dic het uitstooten en te vondeling leggen van kinderen 
- bij Grieken en Romeinen niet alleen gebruikelijk, 
doch zelfs een gewone vorm van familie-handhaving en 
als zoodanig zelfs staatsnuttig en derhalve noodzakelijk 
geacht - streng verbood. Dit gold niet alleen voor de 
levensonvolwaardigen, wier levensvernietiging in Sparta door 
de Wet geboden werd, doch voor elk kind, dat het hoofd 
van het gezin ongewenscht achtte, om welke reden dan 
ook. Plato billijkte dit uit een oogpunt van staatsbelang en 
Aristoteles zag er een bestrijdingswijze in ter verhindering 
van overbevolking. De Romein Seneca beschouwde het als 
een selectiemethode, moderner gezegd, als een nuttigen sociaal 
hygiënischen maatregel. Sparta, niet uit altruïstische, eerder 
uit militaire overwegingen, stelde in zooverre een grens, dat 
het uitstooten of te vondeling leggen van gezonde kinderen 
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niet zonder meer kon plaats vinden. De beslissing daarover 
lag uiteindelijk in de handen van de overheid. Naast dezen 
vorm van primitieve kinderbescherming bestond een andere, 
die het mogelijk maakte, dat onder bepaalde omstandigheden 
ouders gesteund werden tot hun zonen zeven jaar oud waren, 
om dan, evenals alle kinderen in Sparta, opgenomen te 
worden in de staats-opleidingsinstellingen. 

Athene kende staatsverzorging voor de weezen van in 
krijgsdienst gevallen burgers. Deze werden op overheids
kosten opgevoed. Voor de meisjes werd gezorgd door be
staande voorschriften, welke het uithuwelijken en den afloop 
daarvan regelden. Het lot der vondelingen was bij de Grie
ken en de Romeinen ellendig. Willekeurig ergens neergelegd, 
vonden zij den dood door verhongering, koude of op andere 
gewelddadige wijze. Soms werden zij opgenomen en daar
door tot slaaf, vormden het gladiatorenvleesch of werden 
ook verminkt en als kermisproduct gebruikt. 

In het v66r-Christelijk tijdperk kwamen weliswaar reeds 
enkele gestichten voor arme en verweesde kinderen voor, 
maar deze bleven hooge uitzondering. Zoo liet Keizer Nerva 
(96-98) bedelaars hun kinderen afnemen, om hen een betere 
opvoeding te kunnen geven. Bij andere keizers treffen we 
een enkelen keer kinderstichtingen, opgericht ter eere van 
en ter herinnering aan een geliefd familielid of vriend. Meer 
algemeene weezenzorg ontstaat door de Christenvervolgingen 
en de daaruit voortvloeiende massamoorden. Zooals bij de 
Joden reeds eeuwen gebruikelijk, werden ook deze weezen 
- der als martelaars gevallen Christenen - oorspronkelijk 
in gezinsverpleging ondergebracht. Het oudst bekende ge
sticht werd te Constantinopel in 330 door den Heilige Zoticus 
gegrondvest. Een vijftal eeuwen later vond het gesticht den 
weg naar de avondlanóen en het meest treffen wij hen te 
dien tijde en later aan in de Latijnsche landen Italië en 
Frankrijk, nog later eveneens in de Duitsche landen. Tot 
ver in de Middeleeuwen blijft dit soort gestichtswerk in 
hoofdzaak een vorm van onderdak en voeding verleenen. 
Eeuwen later zou pas het onderricht en de opvoeding tot I 
gemeenschapsmensch bewust beoogd worden. 

Ter bestrijding van den kindermoord, waartegen het Chris
tendom, toen massale bekeeringen plaats hadden, ook in 
eigen kring bleek te moeten blijven kampen, om te voor
komen, dat deze oude gewoonte zich trots alle verbod zou 
dreigen te handhaven, worden in den ingang der domkerken 
marmeren schalen geplaatst ter ontvangst van niet gewensch
te kinderen. Deze schalen zijn de voorloopers van de latere 
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ti I'aaibare laden der vondelinggestichten, die in de Latijnsche 
I linden, niettegenstaande alle verzet, tot in de negentiende 

uw in zwang bleven. 
G~durende het feodale tijdperk kenden wij als onaf

hankehjke standen slechts de geestelijkheid en den adel. De 
< ndere groep, die der onvrijen of lijfeigenen, was in vol
slagen dienstbaarheid van geslacht op geslacht aan een 
der eerstgenoemden onderworpen. 
.. Van eigenlijke kinderbescherming kan dan ook in dit 

t1Jdperk geen sprake zijn. De kinderen van de onvrij en 
waren, evenals deze laatsten, eigendom van hun gebieder 
en evenals het vee ruil- en handelsobject en werkkracht. 
Anders werd dit na opheffing der lijfeigenschap. Intusschen 
W l'den de feodale verhoudingen, met als hoofdbestaans
i\1idcl 1 de landbouw, verdrongen door het mercantilisme 
111 t haar eersten werkvorm: de manufactuur. Naast de 
,.,,, .. ,C Jij kh id en den adel ontstaat een derde vrije klasse 
III cl l d n, n.1. di der vrije poorters. Hun invloed op den 
I'I LI ' illli v /1 t\t'b i I J m t o. n. l tuiting inhetontstaanenden 
H I'CH I ti I' 1001'1 ". or bUI ' ,'W 'h\iÏ:t. 11 , dunrnaast in tal 
V III IIld I', I 111 lid I' I 11 Ol II lilt · I I 1'1 nd v r chriften 
"ltulld 11 lil ' \ 111 1111 11 , :1.00111 vOlld ' ill , n Hli ht n diaco-

"M~ IIII '1, 11 ,11 " d ill I1I I' " UW 11 v nc'n een 
lil , 11 I V til hlu I lid 11 . IIIj d to Jl IU11 vnn d manufac-
Itllll ' wUI 'dl cl t tllvUll1 lijl oniL I'h rU'l1 lijl handwerkman 
v I' 11'011 11 n J an cl z na v d p van ecnige eeuwen zich, 
z tI' ui ttegcnstaande zijn machtige organisatievorm het gil-
t , nict meer handhaven. Het gevolg is toename van het 

proletariaat, Tal van oorlogen, epidemieën, hongersnood en 
andere omstandigheden waren mede oorzaak, dat de bevol
king in uiterst armelijken toestand verkeerde en voortdurend 
ernstig geteisterd werd, Een leger van kinderen, ouderloos 
of verlaten, zocht zwervend, bedelend of stelend zijn weg. 
yan werkelijke algemeene armenzorg was geen sprake; 
111tegendeel, men trachtte door strenge politiemaatregelen 
en een barbaarsch strafrecht aan bedelarij en misdaad paal 
en perk te stellen. 

. In zijn "Utopia" wees de Engelsche staatsman 'Chomas 
More (1478-1535) met zijn ver vooruitzienden blik reeds 
op den samenhang van den aard van het toen heer schend 
economisch stelsel en de groeiende misdadigheid. Deze laat
ste werd doo'r hem het eerst als maatschappelijk verschijnsel 
beseft, Doelende op de in die dagen veelvuldig toegepaste 
doodstraffen en op de groote misère, waaraan duizenden 
ten onder gingen, gebruikte hij het bekende beeld: dat het 
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leek of in Engeland de boer niet de schapen, doch deze 
~~n . boer opvr3lten. Hij typeerde hiermede, hoe de vroegere 
hJfelgenschap 10 wezen overgegaan was in de slavernij der, 
wat later genoemd. zo~. wo~den , industrialiseering. De land
bouw toch moest 10 zIJ n tijd al plaats maken voor weide
gronden, om aan de vraag naar wol en linnen te kunnen vol
doen. De verarmde boeren, van hun land verdreven, konden 
trachten hun heil te vinden in de manufactuur of probeeren 
door bedelarij en diefstal aan den kost te komen. 

* * .. 
Op het gebi d. van w .. ez.envcrzorging in gestichten gaf 

Amst rdam l' ed In d VJJ fUend eeuw een vooraanstaand 
beeld, z66, dat naar dit voorbeeld later ta l van inrichtingen 
elders gebouw~. werden. IIe~zcJfde kan gezegd worden van 
de stra~rechtehJke behandel111g van jeugdige delinquenten. 
Het. stuitte .den rechtsprekenden schepenen tegen de borst, om 
de Jonge" dIeven voor betrekkelijk geringe misdaden tot de 
strenge hJfstraffen Oof galg te moeten veroordeelen. Hierdoor 
ontstond het in 596 door de Vroedschap van Amsterdam 
geopende 'tucht- Oof Rasphuis voor jeugdige misdadigers, 
kort daarna gevolgd door de oprichting van een spinhuis 
voor vrouwen. Door zw aren arbeid hoopte men den werklust 
op te kunnen wekke~ en mor,eele verbe~~ring te verkrijgen. 
Deze vorm van arbeIdstherapIe sloeg bhJkbaar dusdanig in, 
dat men, doelende op het gunstige effect, van "mirakelen" 
sprak. Deze op.zet vond eveneens navolging, doch helaas 
bleef de opvoedingsgedachte, om jeugdige misdadigers apart 
te behandelen, mede door ze van volwassenen af te zonde
ren, n~et . ge~andhaafd en ontaardde het spoedig in een 
opberg111rtchtlOg . voor allerlei gespuis. Naast de toepassing 
van ~waren arbeId kende men ook een soort geestelijke ver
zorgl11g doo.r aan de. ra~phuisklaq ten testamentarische spreu
ken ter leertng e~ stIcht111g voor te houden, opdat zij: "voor 
de galg behoed, 111 de vreeze Gods, tot eerlijken arbeid en 
handwerk aangespoord zouden worden". 

De weeshuizen van Holland, in de I6e en I7e eeuw 
beroemd, hebben hun vooraanstaande plaats ook niet kunnen 
~7houden. In .het. algemeen hebben Z1j de op slavernij ge
ItJkende exploitattetoestanden zooals die in de ons omringen
de landen voork~amen niet in dien schrijnenden vorm ge
k~nd. De Opvoed111g van de gestichten uit dien tijd was ook 
hier doortrokken van een verstard leerstelligen geest, terwijl 

j 

J 

tiN I'WIKKELINGSSCHETS VAN HET GESTICHTSWEZEN 1 

d plak naar de· mode dier dagen een opvoedkundig zeer 
Ilulllg en veel misbruikt instrument was. Gegeeseld, geketend, 
op 'csloten of het been aan het blok geklonken worden e.a. voor 
on gevoel barbaarsche nuances, waren aan de orde van den 
lag. Gelet op het schoolonderw.ijs in die tijden was het b( c. 

g stichtskind zeker niet achtergesteld. Dat het gegeven Oon-
derwijs zoo weinig nut afwierp, was een fout, die niet aan 
h t gesticht verweten kan worden, maar aan het gemis 
(la n inzicht, dat vrijwel in alle landen domineerde, waardoor 

ngeletterde menschen uit den nederigsten stand dikwijls 
ft! bijbaantje het ambt van onderwijzer werd opgedragen. 
Z 0 kon het gebeuren, dat een onderwijzer vroeger koetsier, 
oldaat of schipper was geweest en nu naast de opdracht 
>1l1 de kinderen schrijven, lezen en psalmzingen te leeren, 
I functie had te vervullen van klokkenluider, verhuurder 

VI LI1 rouwkleeren, ophaler van huur en soortgelijke bezig-
h, I n. Alhoewel uitbuitingstoestanden ook in onze gestichten 
zijn voorgekomen, dient erkend te worden, dat in verschil
I :11 I ladsweeshuizen het vakonderricht voor jongens veel
~ iidi~ wa. Naast opleiding in werkzaamheden welke tot de 
1111 1I1I f , ' Iuu t' gerekend konden worden, kwam het veel voor, 
dil d jon 'ens bij handwerklieden in de stad een vakop-
It di llH fu" 'n. Het overzicht der mogelijkheden bood zelfs 
I 11 hOll t v r cheidenheid. Voor de meisjes was de op-
I dillg v ,I nzijdiger en meestal bepaald tot weef-, spin-, I 
or IIIl d l I'. Men kende wel uit werken gaan als naaister. 
II I I 'I' n cl, de binnenvader en -moeder, de schoolmeester 

1\ v I'clcl'c suppoosten waren de onzelfstandige, onderdanige L 
llil V() I'del' van den wil der buitenvaders en -moeders of te-
w I I' g nt n. De taak der eersten was overwegend een na-
I IH Il cl L' b ve len en voorschriften door de regenten ge-
K v 11 . I t· g lcmenten waren streng en de resultaten po-

\ I', I lu 'hl- n bandeloosheid toch waren dikwijls groot, 
d I 11' I . \t!I()V I' cl l. rhcid der reglementen, het gebrek aan 
lIpVII ' 111 1 f j n ~j 'hL 11 g mis aan overwicht der suppoosten 

I1 til ti 11 , w II IJ i l Len ze If cl or' de roede en allerlei andere 
I1 \11\11 1\ II I nv , .. bl'll " n war n. In hoogsten nood werden 

dt 1\ I I I pil pi I1 Il tlll \ 1' IJ 'l ra ph ui verwezen of moesten . 
IIld I \ 11 111 t « ' 0 ( 0 t In ti I_V. arder mee, hetgeen, \ I 

Itl Id 111111 IIj1 ti .t \1\11111 dl I' dlll 11, ni tal n genoe-
, I 11 Id lj \l' 11111 1 11 \ ' 111 dlll It 1'Iltll lwd . 

I lid I iI I1 I 11 dil 1 I ft I 11 \ 11 11 t IJ ( ), i W 11 1'-

I • 111111 d l I III I' h 111111 111 d \' ti 11 hllj l hil i' Jll 1 z Idz aro. 
II dlldd Ijl I1 1111 11 11111111111 !IV I ' I "S d-
dj ' 1\ t Hit ti I 1 filiP 11111 1111 . (. 11 \ 011 I 1 !IV dg 11 ,W r het 

, 



• 

.. 

8 ONTWIKKELINGSSCHETS VAN HET GESTICHTSWEZEN 

uitsluitende betrachten van den vorm vrijwel het hoofd~ 
menu van de godsdienstige opvoeding was. 

Vergelijken we deze toestanden met die, welke in Enge
land heerschten door het beruchte leerlingenstelsel, dat in 
1562 van overheidswege gesanctionneerd werd en zich tot 

I in de 19de eeuw wist te handhaven, dan moeten we erken
nen, dat de kinderbescherming in de gestichten der Hol
landsche steden voor dien tijd toch nog op hoog plan stond. 
Hetzelfde geldt bij vergelijking met de inrichtingen in de 
Duitsche landen. Het verwijt, dat onze gestichten dier dagen 
het prototype zijn geweest van dien ongelukkigen combinatie
vorm van weesgesticht als aanhangsel van werk-, tucht-, 
gekken~, n ziekenhuis, zooals p.a. te Pforzheim het geval 
was, mo t e hter njuist worden geacht. Een dergelijke 
verbinding i ten. onzent nimmer algemeen voorgekomen. 
Integende 1 gaf Holland het voorbeeld voor gestichts~dif
ferentiatie. Wel heerschten later in de 17de en vooral in de 
18de eeuw in onze gestichten evenals elders ernstige wantoe
standen. Door den aard der tijdsomstandigheden waren onze 
weeshuizen overbevolkt, sliepen dikwijls eenige honderden 
kinderen op één zaal, soms 3 tot 4 in één bed, met, alle mo
reele, sexueele en lichamelijke ellende, die men zich bij der
gelijke situaties als passend kan indenken. Daarbij kwam dat 
van sexueel inzicht in of van begrijpen van moeilijkheden op 
dat gebied geen sprake was, het optreden daartegen was ri~ 
goureus, de "sodomie" kon bij ontdekking een barbaarsche 
terechtstelling beteekenen . 

* * If. 

Groote stroomingen, wier invloed zich ook zouden doen 
gelden op de gestichtsopvoeding, teek enen zich na de Refor
matie het eerst in de Duitsche landen af. Het piëtisme brengt 
den gestichtshervormer: August Hermann Francke (1663-
1727)' Uit de ongeol'ganiseerde kerkelijke en burgerlijke 
liefdadigheid der Middeleeuwen was weliswaar reed9 een 
vorm van publieke armenzorg gebo~en, doch deze beoogde, 
wat de kinderen betreft, geen opvoedings-, meer een louter 
economisch doel. Persoonlijke bemoeiïng met een gestichts
kind was in die tijden niet bekend, Het zoogenaamde op
voeden bestond in Duitschland, in Engeland en elders in het 
onderbrengen in werkhuizen, om door het leeren van spin
nen, weven, wolkammen e.d. werkjes de betrokken kinderen 
aan den bedel stand te onttrekken. Als het gezin van alle , 
kinderen werkhulp had, steeg de kans, dat het zich op de 
grens van een minimum bestaan kon handhaven. Men ging 
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1111IV I' dat zelfs kinderen van 3 jaar naar de werkplaats 
1111 I ' I~omen werden, opdat zij door "aanschouwir;g" spoe?ig 
h I n 11 t van den arbeid zouden beseffen en zelf uit vervelmg 

I 11 lIl!' zouden verlangen. Het nadee~ van gesti~htswer~-
111 i 'htingen was niet alleen, dat de kmderen .~~itenspong 

111\' m esten arbeiden in een hoogst onhyglemsche om
" ving slaafsch gebonden aan monotoon afstompende weef-

10 -I ~- wolkammen- of ander werk, doch bovendien dat 
!t.ij wal'~ nesten waren van immoraliteit, doordat oud en 
{lil', I?ezond en ziek, en. alle:lei gespui~ er sa.me~ hokten. 

I1 t pIëtisme, een godsdIenstIge stroommg, dIe m. teg~n-
I I1 illg met de tot leege vormen ~erstarde orthodOXIe dIer 

I ij <.I n, een daadkrachtig geloof wll~~ betracht~n, betoogde 
d' n odzakelijkheid van de persoonhJke bekeenng. Te~ toe
IHI ing van haar. op . Christelijke be~ins.~len en doelemden 
r b. eerd liefdadigheidswerk koos ZIJ bIJ voorkeur he~ ge
ti 'ht als het gunstigste en meest aangewe~en beïnvloedmg~-

n,ili u. Na zijn armenschool van 1695 stIchtte Francke m 
16<)8 de bekende wec::sinrichting ~e Halle. Franck~ bracht 
IHUt!' voren, dat de naastenliefde ZIch het allereerst m ~lOest 
'I. ,t! J'\ ten aanzien van kinderen, die de ouderzorg en hefde 
IHOC t n missen, Alhoewel hij de in andere gestichten toe
K p. te arbeidsmethoden ook in de zij,~e invoerde, werd 
dOOI' hem de arbeid geregeld en was hl] sl~chts ond7rdeel 
VIIO zijn opvoeding. Zijn opvoedingsdoelstellmg was UIt den 
W I ' Jdschen en zondigen Christen een bekeerde te maken. 
I • door de erfzonde verdorven booze wil der kinderen 
1110 ' t door gebed, het betrachten van aandacht en onverbid-
I lijke strengheid gebroken worden. Een godvreezend, werk

'!. I 1'11 leven, waarheidszin en gehoorzaamheid waren voor 
h 'lil cl fundamenten, waarop ware godsvrucht slechts on~: 

111111 k n. Tegenover humanistische invloe.~en .. stond hl] 
lfwij'!. -nd. ntspanning, spel, tooneel en vnJe tIJd zonder 

lil - I' loncl 11 al hoogst schadelijk en verderfelijk. voor h~~ 
I IJIO I 0l I n inde . Naast liefdevolle geest eIs~hte ?,IJ 

I It "I I ) ''!.i 'h ij z r n cl i cipline en een onverblddehJk 
111I1t1 11 I" f I I' 'm, In h t laatste ging hij zelfs zoover, 
I 111111 11, 1II I il1d I' n dank zouden betuigen voor 
dl 11111 111 111 1"1\1', WIl' lin \j 'h,," lijl kastijding een groote 
1111 I' It, . 'I. 1I Ih Itl 0l 'I, I I il dl v nd vooral in de 
I '11 I lilt IlIld 11 , 111111' 1111\ IIV I' I 'I' Il~ 11 C 1 n v 19ing. 
II '111111 t 1.1 II I ' 1111 til 11111 t 11" Ol !\ t g i cl van 
I1 I llill"\ I 111 , 111 11 t lilil ~ 1I W I IiIJ 11 d \' eer-

\! I' lid lid I p I I, ° ·h 'jn'!.i 'hten naar 
111111 111 11111 • 
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Te dien tijde kende het gestichtswezen ook een anderen 
pionier, wiens periode valt na die van den beroemden St. 
Vincent de Paul (il576- 166o), - den grondlegger van de 
particuliere Fransche kinderbescherming en bekend door 
zijn arbeid voor weezen en vondelingen, - namelijk: den 
priester Jean Baptzsre de la Salle (1651 - 1719). Zooals 
Francke in Duitschland, was de la alle in Frankrijk de 
voorvechter van de volksschool en de opleider der onder
wijskrachten, evenals e schermer van het verweesde kind. 
In zijn pensionaat te St. Yon (T706) ste lde h ij een aparte 
afdeeling in voor de moeilijk handelbaren, waarin wel eens 
de eeJ'ste verwerkel ifk ingsgedacht g zien word t van de 
huidige Nededandsche u :ht ho 1- pzet, waarmee ook over
eenkwam zijn "pension de {orc " te Rouann. Naar dit laatste 
konden jeugdige nhandelbaren I?edidgeerd worden, door 
de in de geschiedenis van Frankrtjk z 0 , berucht geworden 
"lettres de cachet" . Zooals heden ten dage in de meeste 
onzer observatiehuizen 'en ook in verschillende gestichten 
troffen we in de la Salle's "pension de force" reeds afzon
deringskamertjes ter beginopname van den nieuweling be
doeld, als waarnemings- en tegelijkertijd als overgangsmilieu 
naar de gemeenschap. De reglementen, door de la SalIe op
gesteld, getuigen van een zeer soepelen en ruimen geest, en 
van een openstaan voor het goede in de humanistische op
voedingsidealen, voorzoover dit binnen het kader van zijn 
geloof dOOl' hem aanvaard kon worden. In zijn voorschriften 
dringt de la SalIe aan op liefdevolle gestrengheid en recht
vaardigheid, terwijl hij van een diep inzich t in de gestichts
moeilijkheden blijk geeft door zijn vermaning aan het ge
stichtspersoneel, dat zij "dienen te betr achten een gelijkheid 
van humeur". Voo,rvechter van ambachtsscholen, stond uiter
aard het vakonderricht bij hem op hoog peil, terwijl het op
merkelijk is, dat in zijn voorschriften nergens over lichame
lijke kastijding gerept wordt. In de opvoeding van zijn 
moeilijke pupillen huldigt hij een progressief systeem door 
mogelijk te maken, dat langzamerhand deze pupillen zich 
meer en meer met de gewone pensionaatleerlingen konden 
vermengen, indien zij zich dit waardig betoonden. De la Salle 
bleek Qog te hebben voor de noodzakelijkheid van ontspan
ningsruimte, terwijl hij ook de liefde bevorderde voor tuin
tjes e.d. Alhoewel zijn nawerking in het gestichtswezen niet 
zoo groot is geweest als die van Francke, blijft hij door zijn 
arbeid en gedachten één der meest verlichte gestichtspioniers. 
Zijn werk groeide uit, evenals dat van Francke te Halle, 
tot een enorm complex, omvattende een armenschool, pensio-
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I 

I 

• 

• 

I 

\ 

• 

, 

( INTWIKKELINGSSCHETS VAN HET GESTICHTSWEZEN 1 1 

11 I, t en onderwijzersopleiding. Zijn persoon en werk waren 
i ll Frankrijk de groote stimulans voor het ontstaan en de 
ontwikkeling van het onderwijs, vakonderricht en Zondags
s 'holen , 

Hoog boven zijn tijdgenooten verheft zich lichtgevend 
()v r eeuwen een derde strijder voor ' de volksschool de 
"vader der weezen" Johannes Heinrich Pestalozzi (1746-
1827) ' In hem zien wij den invloed van twee groote stroo
mingen vertegenwoo,rdigd. Die der Aufklärung eenerzijds 
met haar optimistische beschouwing over de beteekenis van 
de opvoeding, doch anderzijds die, welke Rousseau (1712 
- 1778) zoo scherp naar voren bracht, door sterk geaccen
tueerd het "gevoel" tegenover de ook in d~ opvoeding van 
die dagen overschatte "rede" te plaatsen. Pestalozzi was 
boyenal de mensch, die de handen helpend uitstrekte naar 
het heil' van verschoppelingen, in een tijd, toen oorlogen, 
pidemieën en armoede dezen geen anderen uitweg boden, 

dan het verzinken in den poel van maatschappelijke, d.i. 
materiëele en moreele ellende, het vervallen tot zwerven, 
bedelarij en mi dadigheid . Hij was niet als Rousseau alleen 
de man van d ide, doch de man van de daad, doordat 
hij het leven zijn r weez n in haar vo ll e armoede met hen 
deelde. 1n het ge licht wed mi t P stalozzi het grootsche 
organi at ri he talent, dat bij Vincent de Paul, Francke en 
de la Sallc is aan te wijzen. Van de instelling, die hij in 
het leven riep, bleef zelfs geen steen op den anderen staan, 
maar zijn geest, werken en gedachten hebben meer dan die 
van eenigen anderen pionier het gestichtswezen beheerscht en 
warm menschelijk doorstroomd. Werden Francke en de la I 

Salle ah het ware gedragen door een gemeenschap van ge
loovigen, voor wie zij de "reveil-herauten" waren, Pestalozzi 
bleef een eenzame, een zelfs door de hem het naast staanden 
niet begrepene. Een man, wiens persoonlijk leven langs een weg 
van telkens zich herhalende teleurstellingen, mislukkingen 
en onmacht liep, doch die na dat zoo veelbewogen leven 
hartstochtelijker dan ooit zijn opvoedingsgedachten, die hij 
zelf in de practijk niet wist te verwezenlijken, bleef ver
kondigen. Zijn naam blijft onsterfelijk verbonden aan den 
Neuhof in Brugg en het weeshuis te Stanz (1798). Hij was 
een gestichtshervormer , die de liefde tegenover en boven 
elk dogma stelde en bovenal rekening hield met den indivi
d1.1eelen aanleg van het kind. De invloed van Rousseau in deze 
uit zich bij hem in zijn sterk beseffen en waardeeren der 
gevoelige perioden. Niet het kind moet zich richten naar 
cen onderwijssysteem of opvoedingsstelsel, maar wel omge-

• 
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keerd, aldus Pestalozzi. Hierdoor is hij één der eerste voor
loop ers van de heilpaedagogie en baanbreker van de moder
ne gestichtsopvoeding. In Pestalozzi's werk en ideeën lagen 
trouwens de kiemen van alles wat zich later in de gestichts
opvoeding als nieuwere methoden zou aankondigen. 

De' basis voor de zedelijke vorming lag voor hem in het 
gezin, in het gemeenschapsleven en den godsdienst, terwijl 
hij den arbeid als het fundament beschouwde der sociale 
verhoudingen. De arbeid in de gestichten tot hiertoe een 
goedkoope wijze van armenzorg en al zoodanig een uit
buitingsvorm, ziet hij als opvoedingsonderdeel en evenals 
Prancke niet als een schakel van een slavenketting. Alhoewel 
voorkeur gevende aan den arbeid in de natuur, voorzag hij, 
dat de mechanische arbeid in de toekomst zou gaan over
heerschen. Tot Pestalozzi zijn terug te brengen alle vormen 
van individueele paedagogie in gestichtsverband, het fami
lieleven, dat zoo scherp naar voren gebracht wordt door zijn 
"Wohnstube-gedanke", evenals de waarde der vrouw als 
opvoedster. Zijn gedachte van den "arbeid in de natuur" 
zou later in combinatie met die van de Wohnstube uitgroeien 
tot het koloniestelsel. De toepassing der coë.,ducatie, het 
beseffen van de opvoedingswaarde van zang, handenarbeid, 
liefde voor de natuur en het begrip van de beteekenis van 
zelfwerkzaamheid, evenals allerlei sociaal-paedagogische ge
stichtswerkwijzen, vinden wij op een of anderlei wijze in 
zijn werk of ideeën terug. Pestalozzi verkondigde de zelfs 
in het huidige gestichtswezen nog lang niet altijd begrepen 
opvoedingsidee, dat de opvoeding nimmer kon berusten op 
autoritaire discipline, doch op het zich richten naar orde en 
tucht; trouwens alle discipline moest voortvloeien uit liefde 
en plichtsbesef. Dit bij te brengen en te betrachten, daarin 
lag de taak van den gestichtsopvoeder. Moreele, godsdien
stige en intellectueele opvoeding ziet Pestalozzi niet als ge
scheiden gebieden, doch als een in elkaar grijpend gebeuren. 
Het tragische in het werk van dezen grooten man was zijn 
onvermogen, om zijn ideeën duidelijk en klaar, anders ge
zegd, wetenschappelijk systematisch uit te drukken, waar
door hij dikwijls niet begrepen, maar ook herhaaldelijk ver
keerd geinterpreteerd werd. Zoo als hij zelf voorvoelde en 
aangegeven heeft, zouden de vorm en zijn methode zich niet 
handhaven, maar de geest ervan blijven bestaan. Inderdaad, 
zoo verwarrend zijn formuleering soms mag geweest zijn, 
zoo klaar en duidelijk was zijn no~l leven in de daad. 

* * ... 

• 

, 

I IN I 'W IK LlLINGSSCHETS VAN HET GESTICHTSWEZEN 13 

I! n felle 'reactie tegen het bestaande gestichtswezten en 
ti pi ' ti tisehe paedagogie ontstaat vooral d09r toedoen der 
pit i I an topijnen, die tevens den bekenden weéshuis-strijd uit 
,I t wede helft van de I8e eeuw in volle hevigheid doet 
ollthl'anden, De achtergrond van dit conflict was in diepste 
w Z r n botsing tusschen twee geloofsbeschouwingen, die 
di Ltl1 ' lr'aal tegenover elkaar stonden, De opvoedingsleer 
ti ' I' I i(;ti ten, gebaseerd op die der erfzonde, was over haar 
hlo .jp ei de heen en verstard, Waar de levende persoonlijk
h kl van Prancke ontbrak, waren de gestichten, in navolging 
v Lil zijn wel"k te Halle opgericht, verworden tot werkin
I'i 'hting n met het vroegere uitbuitingskarakter en een tegen 
d h )I'!lt tuit nde onnatuurlijke schadelijke schabloonvroom-
11 j I. 'rftl van zeer ernstige wantoestanden als in mishande-
1 lil', 'n WI' dh id ontaardende straffen, wanhopend onhyli lIi 'h 10 tnnd n, die elke beschrijving tartten, e,a, waren 
, lid 11 ' IL til djl in r punt n voor de philantropijnen, van 
\ OOI' ti : 

'lil ' : S ti 11/11//11 (1744 - r B I I) nv "bidd 1 ijk de rotte 
pi 11 11 1111 11 I 111 11111 dl/{t' g . licht. W z n n de kaak 
Illd, 'I ti ... 111 1 1111 .111 ' h 1'1 ot! ,'nhcl' Itt mensehliche 

Iq 11 I ' ( I / H 1 11 I 11 l'III '!j nt 11 I · ft tnkla 'ht t gen de 
1111 lil, ,11 1, " III1I1I1 ',II,,! ' 11 " VIIII I' kind ' ,' n en "pest-

1111 11
11 

' \1111 'I I 11 l I lt I 1111 IIIIt lilt , Ik Ollt laM wat later 
\ ' I \'" f 1111111" \'ol I'd 11 " lit "d,' v ct" v r het pro 

11 \ 11111' I dl, ' I 1'111 11 , 1\\ I lIit ~ lokt d r d IIamburg
,lH PI 'Ij VI' \If.; VIlII ' 771) ()V " cl - In richting van weeshuizen, 

IIr I P vol I'V Lil W(l, dal cl g zinsvel"pleging sterker de 
I Illd ,dIl I " -n tal van wee huizen verdwenen, De ge

>': 11 Vl'I'P I ri lig wn W Ii waar van ouderen datum dan de 
I t j 'ht v 1'1 ft gin ',OIanI' tot hiertoe niet toegepast uit op
vo - lillg ov 'I'W' in 11, d eh als goedkoopste systeem van 
011 I I'bl' ngin', hnn onder invloed van humanitaire op
VI> lill r, r -ua 'hl 11, in het bijzonder door die van Pestalozzi, 
WOl' II ziJ b 'Wlt t 0.1 de met natuurlijke opgroeibodem ge
~j 11 , II l v I'Z t e l't gen vindt niet zijn basis in het pro-ge-

litoltt Zij II , 1l1(ltt1' gl' t ndls in het feit, dat men de ge
~1 11I1t 11 1111 I h rr Ie v Ik , wier zedelijk peil moeilijk 
• 111 1111 1 lUl WOl'tI n, nl opv dil1~ omgeving volkomen 
1111 111 I1 til hl 111 lij I I 11 0111' - '111 z' 'I riep op het zeer 
111 I " I " IV 11 P I 11 I jll di I I'i lll' n h I' h nde ruwe 
ti d, 11 11 I ' 11111\1 11 . I) 111I00Ilj"l' V'))I' ,.; in' uit van de 
Id '" 1111 1" d till, d t 1 'III1"rill~ I g n 11 liveerde 
11 1111 I"" I dlllli 1111 t \ iz 11 1, I g ~j /l , zoolt l 11 t in die 
11,\ 11 '" I I I' 111 I W 1 , 

, 
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Den philantropijnen is toendertijd en nog meer later 
verweten de felheid, waarmede zij meedoogenloos het . pië
tisme in haar gestichtspaedagogie bestreden en blind waren 
voor het goede, dat het toch ook bracht. Naast de kern van 
waarheid, die hierin lag, dienen wij te erkennen, dat juist 
die felheid de oorzaak werd van een ingrijpende zegenrijke 
gestichtshervorming en van de belichting van de opvoed
kundige beteekenis en waarde van het gezinsleven. Tegen
over de levenlooze gestichtsopvoeding stelden zjj bovendien 
- in navolging van Rousseau - het leven in de natuur en 
huldigden zij tegenover het gesticht b gin el der piëtisten 
de familiegedachte van Pestalozzi. cherp tegen<;>ver het 
vreugdelooze geslichtsleven steekt ook af het nastreven van 
levensblijheid, het inv eren van lichaam feningen, als uit
vloeisel van L cke' opvoeding ideeën en van arbeidsvormen 
om den kinderen de waarde van werken, verdienen en om
gaan met geld bij te brengen. Als onderdeel van de zedelijke 
vorming, die voor de philantropijnen logisch te begrijpen 
en dus leerbaar was, treffen wij reeds aan een sexueele pae
dagogie, gebaseerd op openlijke behandeling van sexueele 
onderwerpen. Voor het aankweeken van moreele gevoelens 
ontwierp men een meritetafe , gegrond op een systeem van 
goedkeuring en afkeuring, belooning, vertrouwen en boete 
zooals die thans nog in vele R.K. gestichten en intel,"naten 
ineen of anderen vorm aan te treffen is. Van de philantro
pijnen stamt tevens de kinderlectuur gevormd door wel al te 
"brave" zedekundige kinderboekjes. Als voorbeeld, minder 
van gesticht dan wel als schoolinternaat, is bekend Salz
mann's opvoedingsinrichting te Schnepfenthal. 

De kinderbescherming en kinderzorg waren en bleven in 
hoofdzaak barmhartigheidswerk, dat zich om enkele per
sonen had gegroepeerd. Van een algemeenen vorm, namelijk 
bescherming, uitgaande van de gemeenschap, d.i. de Staat en 
zich uitstrekkende over alle categoriën van ouderzorgmissen
de of andere hulpbehoevende kinderen, kan pas gesproken 
worden op het einde van de negentiende, beter nog in het 
begin van de 20e eeuw, wanneer ook overheidsbemoeienis, 
hetzij leidinggevend of helpend in dezen naar voren komt. 

Behalve de reeds aangegeven, speelden dan ook later 
verschillende figuren in het particuliere barmhartigheiJs
werk nog een beteekenisvolle roL Hiertoe behoort ongetwij
feld: 

Joh. D. Falk (1768-1826), die in 1783 gedreven door 
een op Christelijke beschouwingen gebaseerden dadendrang 
de "Gesellschaft der Freunde in der Not" te Weirnar stichtte. 

, 
• 
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IIlV nkelijk uitsluitend gezinsverpleging toepassend, voerde 
hili Lt r de combinatie van gezins- en gestichtsverpleging in. 
111 h 'l bijzonder wijdde hij zijn aandacht aan de wee zen en 
Illd ' I' verwaarloosde kinderen boven den schoolleeftijd. 
' IILIT discipline was hem vreemd. In den opvoeder ziet 
llij d nouderen, helpend en vriend en wijst scherp af het 
011 ' naakbare, 9Jltoritaire, dat in het gestichtswezen telkens 
w' (' dreigt te overheerschen, evenals de schabloon streng
h i I. alk hechtte groote waarde aan vakarbeid en aan het 
g 'v n van een belangrijke mate van vrijheid. Hij was een 
voor tand er van spel en waakte streng tegen de ramp dier 
I ij I n, het overmatige en in wezen geestdoodende godsdienst
olld I'wijs. De invloed van Pestalozzi weerspiegelde zich 
in Ir,ijn grondgedachte, de kinderen vooral eert "Heim" ie 
wi II n geven, ook echter in andere dingen als o.a. in zijn 
I i ,r cl voor de muziek. 

Ln:;leid door geheel andere motieven was de Zwitser
'h a1'Ï tocraat 

Pb. B. V011 F llenberg (1771 - 1844). Aanhanger van de 

I hy io 'mtis 'h 'h I zi t hij de volkswelvaart in de land
)(IlIwb '0 r 11in' ,I f n n ti ht in 1804 een landbouw
'hooi VOOI' ILI'Il ' kin I r n P Ir,ijn landg ed IIofwyl, waar 

IILll' l' 'n roo( )11 idin· 'omple voor j ngens en meis
J I I' V I' ,hili nu tand n z u ont t an. Nauw bekend 
lil (I t LI 0"'''' i w t hij dez n ht r niet voor zijn gedachte 
I' winn 'n, In t g n telling met hem huldigde von FelIenberg 
tI' -n r h t euwenoude beginsel van de standenopvoeding, dat 
lOOI' Rou eau zoo hartstochtelijk bestreden en verworpen 

wrL n w::tar Pestalozzi's leven onder zijn kinderen zoo ge
;" '1 m d in strijd was. Vanuit Fellenberg's Hofwyl bij Bern 
ving d b kende IWehrli zijn arbeid aan, welke de basis zou 
WOl'U n v. n d ZwÏtsersche armenschool en waarin meer 
dlln bij Pellenberg Pestalozzi's gedachten verwerkelijkt wer-
I 11 , ,I' ndgedachte was, het kind, den arme, een mensch

Wil 11 I' Ij b tMn te verschaffen, niet door brood of geld 
I - V'v 11, m. ar door pvoeding, vooral door werken te 
I ' I' 11 , wMI' Ol' hij en nuttig ciaal mensch kon worden. 

I! 11 I't I I' 'S ntanl vtln e n herleefde godsdienstige be-
I I illl', lIi ' uw I i ' ti . ll 'I ruu I, hter wat haar opvoe-

dlill I' ""lil I (,,,rl, 100l'II'OIk'I1 Ir,O w 1 van ideeën van 
JI 111 11". " 111 1I 1I illvln -d I I' phillntt'ol ijnen, is: 

t '11/ :,11/" 17'1'1 rilt I ) , Y.q ll ~ 1'1, h 'gol1l1 n m t het 
!, I dd 11 11111 " I1 11 " I·H' 11 111 III IlIh I", WO i I, in kor-
1\ 11 lijd lilt 1111 I I 1I 1111 I1I lil 11 ti I "H Illi", 'n, I l eheel 
:1.\1111 I lilt! I Itl IIlti 1111IV lil t', IIv 11 d "I pi ' Ii , 111 wa deze 
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geloofsrichting gegrond op de leer der erfzollde, doch 
ruimde haar opvoeding een plaats in aan vreugdebeleving 
en ontspanning. Hoewel Zeller de lichamelijke kastijding 
niet afwijst, is zijn tucht- en 5traftoepassing belangrijk milder 
dan die van het piëtisme. Lichamelijke tuchtiging acht hij 
alleen geoorloofd voor zeer grove fouten. Evenals Falk 
huldigt hij de "Heim" -gedachte, doch voor het gesticht, dat hij 
niet te groot wil hebben, maar ook niet te klein. Zoo be
strijdt hij Wichern's eisch - kleine groepen van hoogstens 
10 à 12 kinderen - met een verwijzing naar de groot-fami
lies, welke in den bijbel vermeld worden. Meer individualistisch 
in zijn opvoeding dan Francke, achtte hij vooral waardevol 
de liefdesbinding tusschen pupil en leider en wil hij van 
zijn medewerkers, dat zij de oudere broeders en zusters der 
kinderen zouden zijn. Zijn tijd ver vooruit, verkondigde 
Zeller, dat de gescheiden opvoeding der sexen meer schade 
dan nut had. Zich geheel losmakend van het uiterlijke in 
de geloofsopvoeding, verkondigt hij dat het geloof nimmer 
geleerd, maar doorleefd moest worden. In hem teekent zich 
af een synthese van tal van stroomingen, zoowel uit het 
piëtisme als uit de Aufklärungssfeer, met het volkomen 
behoud van de eigen geloofsbeschouwing. Zeller waarschuwt 
voor het kloosterachtige afgeslotene van de gestichten met 
het oog op de daardoor ontstaande verhoogde kans op 
sexueele ontsporingen. Eveneens van een diepgaand paeda
gogisch inzicht getuigt zijn meening, dat overplaatsing van 
een kind, dat in een bepaald milieu ernstige moeilijkheden 
geeft, verbetering kan brengen zooals - aldus zijn beeld
spraak - overplanting van een gewas wel eens tot beteren 
wasdom bijdraagt. Alhoewel nastrevend het familieleven in 
het gesticht bleef Zeller er zich zeer van bewust, dat dit in 
gestichtsverband vergeleken met het ouderlijke huis "kunst
matig" van karakter bleef. Zijn groote beteekenis ligt in de 
organisatie van de onderwijzersopleiding, waardoor hij ook 
de reddingshuizen aan op hooger peil staand personeel hielp. 
Wat dit zeggen wil, springt pas naar voren, wanneer men 
weet, dat men zich tot hiertoe in het onderwijs met allerlei 
mogelijke soorten van déclassés had moeten behelpen. Besefte 
Zeller, dat er een correlatie bestond tusschen de voortschrij
dende industrialiseering en de toename van het proletariaat 
in casu toename van verarming, verwaarloozing en onzede
lijkheid, en gaf hij hierom de voorkeur aan de landbouw als 
vakopleiding, dit besef is in zijn werk niet uitgegroeid tot 
een sterk richting-gevend principe. Wegens de financiëele 
moeilijkheden waren de meesten der reddingshuizen op in-
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lu tl'ie-opleiding" aangewezen. Van Zeller's werk zegt Pesta
I()~~j diep ontroerd, als hij als grijsaard te Beuggen komt, 
"vicl'd door en te midden van kinderen en leiders van het 
,. ddingshuis: "Das ist 's, was ich gewollt". 

Een andere verlichte gestichtswerker, voortkomende uit 
de kringen der inwendige zending, is: 

Joh. H. Wichern (1808-1881). Wichern stond afwijzend 
t genover gestichtsverpleging, maar evenzeer tegenover de 
kazerneachtige gestichten en zocht de oplossing in een mid
dcnvorm: het pa'Ûljoenstelsel. Voor hem is het gemis aan 
gezinsleven de wortel van alle jeugdnood. Zijn paviljoens 
zijn dan ook aparte families met een eigen sfeer, die 
samen de idee van het familiedorp moeten uitdruk
ken. Twee gedachten beheerschen zijn opvoedingsprak
tijk, namelijk die der , Wohnstube" en dat het leven in het 
paviljoen zich te richten heeft naar dat, hetwelk de ontwik
keling van het kind aangeeft. Daarnaast als een zonnestraal 
valt, in het zoo eeuwen-lange donkere gestichtsbestaan, zijn 
principe: dat vreugdebeleving een noodzakelijkheid is. Zon
der blijheid geen opgewekt en frisch leven, geen werkelijk 
geloof. Daarom bevordert hij spel en zang en hecht hij 
groote waarde aan jonge ontwikkelde leiders voor wie hij 
een eigen opleiding vormde. Wichem ging uit van een op
voedkundig verband tusschen huiselijkheid en de neiging, 
om zich vrijwillig te willen richten naar orde en tucht. Hij 
stelde in het systeem der "Friedenskinder", die gekozen 
werden, om de kameraden op vriendelijke wijze tot zelftucht 
te brengen en hen in den arbeid door goed voorbeeld voor te 
gaan. Een systeem, dat zonder doortrokken te zijn van den 
persoon en geest van Wichern, niet ten onrechte als gevaar
lijk en farizeërskweekend wordt gevreesd. In de geloofs
opvoeding kantte ook Wichern zich tegen eIken vorm van 
dwang. Onder invloed van zijn bekende "Rauhe Haus" te 
Hamm-Hom bij Hamburg, ontstaat de katholieke Fransche 
beweging der "Colonie agricole pénitentiaire" te Mettray 
bij Tours, naar welk voorbeeld later ook een zusterinstelling 
in Nederland zou ontstaan. 

Verder afstaand, doch direct of indirect van beteekenis 
door hun gestichtswerk waren ook andere werkers. In Italië de 
Salesianer Giovanni Bosco (1815- 1888). Deze, meestal Don 
Bosco genaamd, liet zich vooral met oae bedreigde en ver
waarloosde jeugd in en aanvankelijk onbegrepen en weinig 
gesteund, groeide zijn werk uit tot een enorm complex 
van allerlei instellingen, de meesten "ter preventie" voor 
gevaarloopende jeugd. Don Bosco huldigde verlichte in-

\ .. 
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zichten. Hij legde het accent op de versterking van den wil, 
wees lichamelijke tuchtiging af en betoogde de noodzakelijk
heid van een liefdevolle instelling ten aanzien van het ver
waarloosde en misdadige kind. Meer uitsluitend voor ge
stichtsverpleging interesseerde zich de Italiaansche advo
caat Bartolo Longo te Nieuw Pompeï. In Frankrijk stichtte 
F. Ozanam in het begin van de 1ge eeuw de St. Vincentius
orde, een vereeniging, die tot internationaal kinderbescher
mingswerk uitgroeide. Roussel (1825- 1897) wijdde vooral 
aandacht aan de opleiding in werkplaatsen en legde voor het 
gestichtswerk in het bijzonder hierop den nadruk. 

Alhoewel Engeland in de laatste helft van de I ge eeuw 
werkers kende als dr. Barnardo, den "vader der niemands
kinderen" , den bekenden tichter der kinderdorpen en resp. 
George Miiller, den oprichter der weeshuizen te Bristol en 
een strijdster als Mary Carpenter, van wie in de tweede 
helft der 1ge eeuw een hervormingsinvloed uitging, is de 
ontwikkeling van het gestichtswerk en de kinderbescherming 
hier in het algemeen niet zoo bjj uitstek aan enkele per
sonen gebonden als elders. De negentiende eeuw bracht in 
Engeland ten aanzien van het gestichtswezen ingrijpende 
veranderingen. Vóór het begin dezer eeuw zien wij in Enge
land, evenals overal elders, de kinderen in arm- of werk
huizen in leeglooperij, onwetendheid en ondeugd groot ge
bracht. De resultaten waren uiterst pover, de misdadigheid 
nam meer toe dan af. Zooals reeds aangegeven voor de 
gestichten in Duitschland en ten onzent, trachtte men ook 
hier incompetentie en onmacht op te heffen door toepas
sing van dikwijls onmenschelijke straffen. Ook buiten het , 
gesticht, dit dient billijkheidshalve erkend te worden, waren \ 
de opvoedingszeden en -gewoonten van dien tijd doorgaans 
niet zacht. In 1844 wordt eindelijk front gemaakt tegen 
het schandelijke door de wet gesanctionneerde "leerlingen
stelsel", dat neerkwam op van overheidswege toegestane 
uitbuiting van onbeschermde ouderlooze kinderen door fa
brieken. Beperkende bepalingen brachten nu verbetering en 
een Centraal gesticht de districtschool, verdrong het werk
huis. Onderwijs en vakopleiding kwamen hierdoor in het 
gesticht op hooger peil, al bleven er vele hiaten. Men ging 
typische gestichtsproblemen realiseeren. Er ontstond verzet 
tegen het massale bloksysteem der districtsscholen en de 
drang tot individualiseering won meer en meer veld. Een 
gestichtsdifferentiatieproces teekende zich af, vooral onder 
invloed der verschillende reeds behandelde groote Zwitser
sche en Duitsche opvoeders. In 1877-78 ontstonden de 
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;oltuge-Homes, terwijl in de tachtiger jaren de gezinsver- i 
pi ging een verhoogde bloei-periode doormaakte. Wat in 
11 lIand niet gelukte, vond in Engeland en ook in Frankrijk 
op ruime . schaal plaats, n.l. aparte opleiding en plaatsing 
van pupillen bij marine en landleger. Naast deze mogelijk
heden werd emigratie toegepast. Uit het inzicht, dat het 

l,aviljoenstelsel (Cottage-Homes) niet voldoende was, maar 
let contact met het gewone leven juist voor het gestichts
of paviljoenskind een niet te verwaarloozen factor moest 
worden geacht, werd het Sheffield-systeem geboren. Men 
beschouwde dit als het dichtst bij de gewone gezinsver
pleging staande, daar dit stelsel van "isolated homes", 
kleinere groepen, coëducatie en bezoek aan de gewone L.S. 
toeliet. In de jaren 1 8 54 en 1 8 57 ontstonden de Reforma
tory en Industrial schools, de een voor de misdadige, de 
ander voor de verwaarloosde jeugd. 

De achtergrond van al deze veranderingen was geba
seerd op het feit, dat Engeland eerder en meer dan eenig 
ander land door de sterke toename der industrialiseering 
gedwongen was, zich voor sociale problemen. ook als deze, \ 

• te lOteresseeren. 
Het zou van groote beteekenis zijn, als door vergelijking 

van internationale gegevens op een nog wijdere basis de 
gestichtsontwikkeling kon worden nagegaan. Thans moeten' 
wij volstaan met zeer veel hiaten vertoonend materiaal, 
daar in de meeste landen op dit gebied weinig blijkt te 
zijn vastgelegd en het vooral aan objectieve gegevens ont-
breekt. , 

* * ... 

Het gestichtswerk en zijn ontwikkeling in Nederland 
behandelen wij afzonderlijk. Vatten we nu de geschiedenis 
zeer kort samen, dan kunnen we het volgende zeggen: 

De vroegste middeleeuwen kenden reeds het caritas
werk ten bate van het misdeelde kind. In het feodale tijd
perk en daarvoor was' het uitteraard meer uitzondering dan 
algemeen. Ongeveer vanaf de I I de eeuw is het niet meer 
hoofdzakelijk een actie van religieuzen aard, doch doet zich ook 
krachtig gelden de invloed der burgerij. Weezengestichten 
ontstaan, aanvankelijk als stands-(poorter) gesticht. Na de 
Reformatie nemen de gestichten voor allerlei categoriën 
kinderen als weezen, vondelingen e.a. toe. Het gestichts
wezen blijft echter eeuwenlang sterk plaatselijk, bestaat 
hoofdzakelijk in de steden. Na de hervorming teekent zich 

• • 

• 
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ook hierin steeds duidelijker af de behoefte aan gemeen
schapsbemoeiïng in de armenzorg. De particuliere liefda
digheid bleek niet bij machte, de materieele ellende, uit 
oorlogen en mercantilisme met daarmee gepaard gaande 
industrialisatie voortvloeiend, te bestrijden. Door politie
maatregelen of ander geweld blijken de maatschappelijke 
ziekten als bedelarij en misdadlgheid tenslotte niet meer 
te regelen noch te onderdrukken. Nederland had in de 
16de eeuw, vooraanstaand zoowel op het gebied van de 
weezenzorg als op dat der strafgestichten voor jeugdige 
misdadigers, de leiding. Een superioriteitspositie, die ons 
land echter niet behoudt. 

Uiterst langzaam kon ook het caritatieve denken zich 
losmaken van de economisch en daaraan paedagogisch ge
bonden inzichten van dien tijd. Alhoewel reeds lang voor 
het einde der middeleeuwen een kentering was aan te wijzen 
en een meer individualistische richting baan had gebroken 
blijft de standsopvoeding nog lang daarna domineeren. Ar
moede werd als noodzakelijk beschouwd als basis van 
bloei voor handel en- manufactuur, in wezen van de volks
wè1vaart, die in feite toen neerkwam op den welstand en 
onafhankelijkheid van enKele groepen. De massa 1eefde op 
de grens van een minimum bestaan. Het wa de !ijd der 
werkinrichtingen, waarin ook de gestichten ontaardden. Door 
politiek-economische omstandigheden blijft Nederland in deze 
een vrij gunstig uitzonderingsbeeld behouden, vergeleken 
bij de omliggende landen. De gestichtspaedagogie dier dagen 
huldigde als beginsel uitsluitend: inschakeling van het kind 
in het arbeidsproces. Hiertegen rijst verzet zich uitend in 
godsdienstige en humanitaire stroomingen. De 17de en 18de 
eeuw brengen, aanvankelijk aarzelend, later uitdrukkelijk, 
de noodzakelijkheid van de individueele opvoeding naar 
voren. De 19de eeuw brengt, belichaamd in één der gedach
ten van de Fransche revolutie, het principe, dat de zorg 
voor de behoeftigen, ook voor het kind, beschouwd moet 
worden als een "dette sacrée" van de gemeenschap aan 
het individu, doch pas de 20ste eeuw brengt de uitvoering 
ervan in practijk. Staatsbemoeienis wordt leidend of steun
gevend aan het particulier weldadigheidswerk. Op het einde 
van de 19de eeuw kenteren de ideeën op het gebied van het 
strafrecht. De vergeldingsgedachte, tot hiertoe algemeen, 
moet plaats maken voor de belangstelling voor het misda
dige individu. Uit den strijd tusschen de Italiaansche school 
onder Cesare Lombroso, die de leer van den geboren mis
dadiger bracht, en de Fransche onder Lacassagne, welke 

, 

I 

, 
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ti 11 11 I II'u k 1 gde op de beteekenis van het milieu ten aan
: 1 11 V In het misdadig worden, groeien nieuwe gedachten 
look. hun inv~oed .doen gelden op de strafrechtelijk~ 

lil Itlln~1 Img. van JeugdIgen en daardoor op den aard van 
dil uitgroeI van het (straf) gestichtsopvoedingswezen. De 
, l . euw !:>racht ons land het sluitstuk der sociale wetten 

z als. dIe der leerplicht, die ter bescherming van vrou
w ,\ en k111deren teg~n overmatigen fabrieksarbeid e.a. _ 
In den vorm onzer k111derwetten van 1905. 

• 

• 
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11. Ons gestichtsopvoedingswe:zen voor en 

na de toepassing der kinderwetten (1905) 

De kinderwetten, die in 19°5 in werking traden, brach
ten iu de behandeling van het verwaarloosde en misdadige 
kind definiticf en zeer gtoote verbetering. De voorbe
reiding hiervan lag vooral in het einde van de tweede helft 
der 19dc eeuw, in welke periode het verzet tegen de tot 
hiertoc weinig f niet op de kinderpsyehe ingestelde straf
rechtelij ke behandeling sterk toenam, maar in het bijzonder 
de wantoestand n en hiaten op het gebied der verzorging 
en opvoeding van het misdeelde kind het particulier ini
tiatief tot daden stimuleerden. 

In het begin der 19de eeuw waren er weliswaar al 
eenige particuliere gestichten, doch de beteekenis dezer was 
gering. De Maatschappij van Weldadigheid stichtte, behalve 
voor arme gezinnen en bedelaars, ook kolonies en ontgin
ningen voor weezen en verwaarloosde kinderen te Veen
huizen en Ommerschans. De Rijksweezengestichten te Veen
huizen (1822- 1869) maar ook de aridere kinderkolonies 
bleken een volslagen mislukking. De hygiënische toestanden 
lieten niet alleen alles te wenschen over, maar ook de ver
zorging en vakopleidingsmogelijkheid was uitermate ge
brekkig. In Amsterdam was het publieke verzet tegen deze 
kinderkolonies van dien aard, dat de schutterij te wapen 
moest worden geroepen, om het vervoer van weeskinderen 
naar Veenhuizen mogelijk te maken. Niettegenstaande dit 
alles dient toch het streven en werk dezer maatschappij als 
pionierswerk te worden beschouwd, als een zoeker om tot 
oplossing te geraken van het zoo nijpende probleem der 
kinderzorg . De mislukking vond haar oorzaak in het gemis 
aan paedagogische inzichten, het ontbreken van op het zich 
inged achte opvoedingssysteem ingestelde personeel. Verder 
in de uiterst eenzijdige vakopleiding of bezigheid, namelijk 
de landbouw, welke nog zeer onvoldoende beoefend werd. 
De grootste kwaal was die, welke toendertijd ook reeds de 
gestichten kenmerkte, t.W. overbevolking. 

Het was het Genootschap tot Zedelijke Verbetering 
dat te dien tijde onvermoeid streefde naar verzachting 
van het lot der kinderen, welke in gevangenissen vertoefden 
en zich uitermate beijverde, om opheffend onderwijs, vak-

• 

• 

• 
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" pi dlll n humanere behandeling te verkrijgen. Meer nog 
' I "I notschap het centrum van activiteit, dat elke 

111 '" I t v rbetering en hervorming krachtig ondersteunde. 
I'c K 11 h t midden der 19de eeuw was in allerlei richting 
dc I lI rli uliere belangstelling ontwaakt. In 1846 ontstond 
111 I I • K. t. Aloysiusgesticht te Amsterdam, twee jaar later 
cic- ( I,th dox-Protestante Reddingsgestichten van Heldring, 
w Ik· later zouden uitgroeien tot de Zettensche Inrich
l in' n. ngeveer terzelfder tijd werd het Protestante Door
/{n n , huis voor Jongens Hoenderloo, thans een opvoedings
I lt 'ht, opgericht. Naar het Fransche voorbeeld werd in 
I HSS ~ e Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray gesticht, 
I tI l ' UItgebreid tot opleidingsinrichting voor voogdijjongens, 
lil t pleidingsmogelijkheid voor allerlei andere vakken. De 
ho()g verwachting, die men ten aanzien van deze stichting 
I () t rde, en van haar methoden als zelfbestuur, monitor-
I ,I I, turnen, e. a. werd geheel de bodem ingeslagen 
10 )1' het gebrek aan bekwame leiding en op zijn taak 

I I' kend personeel. Eenzelfde verschijnsel zou waarge
Ilom n. kunnen worden later in Frankrijk, waar de moeder
i 11 "i 'hting, zoo succesvol opgezet, tenslotte haar opvoedings

( em in verstarring" en mishandeling zag ontaarden. In 
I ij 0 kregen we de R.K. Meisjesgestichten van de Goede 
II "I r, waarvan dat te Velp tot op heden nog de typische 
r pt' entant van het oude elders reeds lang verdwenen 
hlok ysteem bleef. 

e tweede helft der 19de eeuw is de eigenlijke bloei
I "i de. Nog tal van vereenigingen en gestichten ontstonden. 
I i réveil beperkte zich niet tot het verwaarloosde en 
Il IÎ d. dige, maar omsloot ook het verweesde en andere 
0 11 I rz rg missende kind. Sectarisch verdeeld als het land 
i I 111 0 t di t ook wel op dit gebied scherp tot uiting komen. 
111 I 86 wc rd pgericht, als reactie op de toen slechte ge
~, i ll v "pi ' ing, tevens bedoeld als verbetering der toemalige 
'Ic hUI 10 t nd n, de orthodox-Protestante weezeninrich

I 1I~1 NI' I'!)() 'h ij Nijm gen. In 1880 de Protestante Martha-
I Ij II jll~ VO!) ,' jc n ~ n n m i je n in 1884 als tegenhanger 

d 'I 'I, Illli, P"ol (lU l V " ni ing "Tot Steun" , wdke 
11 11'111 1 lol 11 lichti " I I j Ihnn z wel met door-
I 111 / hu ~ 11 " I lil' I IJ, :I,i ll v 1'1 I Hi llg W' I'! t, Tn 1874 ont-

\111111 ti 11 1,1111/ I h tlil Itl VIIII " ti l ,r Ic)()f I·i "Hingen en 
11111 d ti " ," I I "1 d, I' \11 '1111 tl l, 0 1'/-11 11 1. I i. ~ zins-
Iitl "1 lil 111,,1," , d. I II I1I Ij P ,,% Ill d l ,. r n " en 

. 11 1111 I , 11 1 1 I I 'I, 11 I pi gl n " k het 
1.1111 I 11111 1111 lil I I «11 , 111 " t I l 1 t pzicht 

• 
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benaderend de "Isolated Homes" bekend uit het Sheffield
systeem. In de jaren 1871- 1889 ontstonden te Utrecht, 
den Haag en Leiden de centrale Joodsche weesgestichten. 
Daarna werden nog tal van andere, kleinere en grootere 
gestichten en gezinsverplegingsvereenigingen opgericht. 

Over de geheele lmie was activiteit en groei aan te 
wijzen. Gezins- en gestichtsverplegingen streven onder in
vloed der wisselwerking van elkaar's fouten en tekorten 
afwis elend om den voorrang als verplegingswijze. Kort 
voor inv e -ing der kinderwetten en even daarna vond de 
behoefte tot samenwerking der vereenigingen haar verwerke
lijkingsvorm en ontstonden gecentraliseerde groepen als in 
1900 h t Ndd andsch Verbond der Vereenigingen van Pro 
]uventute. en conglomeratieverschijnsel, dat eveneens plaats 
vond aan R.K. en Protestante zijde. 

* * ... 

Ons Rijksgestichtswezen had reeds vóór de invo\!ring 
der kinderwetten een reeks van veranderingen ondergaan. 
Deze hingen samen met de wijzigingen, welke successievelijk 
in ons strafrecht werden aangebracht. Het beruchte Goessche 
vonnis van 1868, waarbij twee meisjes, respectievelijk 5 en 
9 jaar ou~, wegens diefstal van eenig speel- en naaigoed tot 
71/2 jaar gevangenisstraf veroordeeld werden, had de toch 
al onrustig sluimerende critiek tot een storm van veront
waardiging opgestuwd. Onder invloed hiervan werd in de 
strafwet van 1886 de niet-vervolgbaarheid van kinderen be
neden de 10 jaar vastgelegd. In bepaalde gevallen kon de 
rechter een kind beneden dien leeftijd, dat zich aan een 
ernstig, strafbaar feit had schuldig gemaakt, tot zijn 18de 
jaar naar een Rijksopvoedingsgesticht zenden. Voor kinderen 
van de leeftijdsgroep van 10- 16 jaar bleef in de herziene 
strafwet het oude strafrechtelijke criterium, n.l. van het 
al of niet "met oordeel des onderscheids" gehandeld te 
hebben, ter bepaling der verantwoordelijkheid en schuld, 
in casu ter vaststelling van straf of maatregel, gehandhaafd. 
Was de rechtbank van meening, dat een strafbaar feit met 
oordeel des onderscheids gepleegd was, dan gold voor de 
betrokken minderjarige dezelfde straf toepassing als voor 
den volwassene, zij het dan ook, dat de strafmaxima een 
kwart lager gesteld waren. Hierdoor was het mogelijk, dat 
in het jaar 1898 nog 4 à 5000 kinderen een gevangenisstraf 
van enkele dagen tot meerdere jaren toe konden oploopen. 
Van de 4323 kinderen onder de 16 jaar, welke in 1'891 tot 

, 
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II d IIlId I', lILI' V rwezen werden, kwamen er slechts 144 
II I I Ijl opvo dingsgestichten en de rest in de kinderge-

1111 11 11..1 'ugdigen boven de 16 jaar werden als vol-
I 11 11 h ,.' 'ht, 

I) ,ti 'htswetten van 1884 en 1886 brachten weliswaar 
d, I IIIV I I"ding van het beginsel, dat op den staat de plicht 
111 111 , 0111 ha. r misdàdige jeugd op te voeden, maar tus
I 111 11 d' aanvaarding en de uitvoering ervan lag een lange 

I I ti 11 W g, eze zou pas eindigen in 1905, toen door in-
111 I 1I1K Oll:.-.er kinderwetten ons strafrecht eindelijk afre

I, lid lil t den halfslachtigen toestand, waartoe het daarvoor 
IIl1l1phouu lijk ten aanzien van de berechting van kinderen 
, 11 ti i I ing had gegeven. 

Wilt het feitelijke Rijksgestichtswezen aangaat, ook dit I 
v I g kenmerkt door de scherpe tegenstelling van theorie 
11 pm ljjk. In 1857 werd het Huis van Arrest te Alkmaar \\ 

Ollig z t in een huis van verbetering en opvoeding voor 
10llg n . De Kruisberg was toen kindergevangenis geworden 
, III~ 1" g in 1878 bovendien de functie erbij van hulphuis 

111 verbetering, ter ontlasting van dat te Alkmaar, hetwelk 
ti ' 11 troom van jeugdige misdadigers niet- meer kon ver
w ,'k n, Ook hier treffen wij weer het overvol zijn als ver-

'hijn el iri de- gestichten, dat in den loop der eeuwen telkens 
I ignaleeren viel met zijn fatale gevolgen: We beleven 
i ll I Kruisberg de wonderlijke combinatie van gevangenis
opv dingsinrichting en in den directeur de zonderlinge 
rllil ·tievereeniging van leider-opvoeder en bevelhebber-com
Illllndant. Aan den eenen kant verwachtte men van dezen 
P I 'uagoog-commandant de invoering van een opvoedings- in 
I ' n telling met het vroegere straf systeem, aan den anderen 
I Int bteef zijn personeel met karabijnen gewapend en hand
hit Lfd men het gevangenisregime. Het resultaat was dan 
11111 meer een dressuurinrichting, gebaseerd op straffe mili
I ti" dril, dan een instelling ter opvoeding. Bloksysteem en 
I I'i tlLdierknuppel waren de attributen van dit stelsel. Het 
K I i 'h l kind was een onpersoonlijk massanummer en her
" I lid lijk kwamen dan ook negatieve gemeenschappelijke 
, I ' \ i voor in den vorm van verzetuitbarstingen. Beter 
I 1·1 I bleek het met het verbeterhuis voor meisjes. Is dit 
, I 11 rz ij I te verklaren door het verschil in psyche, ander
·1 ,I 1 'w het ook in het aantal, dat bij meisjes veel kleiner 

, ' I' g n de verwachting in bleek het samenvoegen van 
,I die volgens het strafrechtelijk criterium van 
ti 11 " en "zonder oordeel des onderscheids" straf-
I, III ingen gepleegd hadden, in meisjesgestichten geen 
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ongunstigen invloed te hebben. Dat de juridische onder
scheiding paedagogisch van geen beteekenis was, werd door 
deze gegevens uit de practijk sterk naar voren gebracht. 

Toen de Kruisberg langzamerhand zijn bestemming als 
kindergevangen,is ontnomen en meer opvoedingsgesticht 
werd, plaatste men de categorie der schuldigverklaarde kin
deren van 10- 16 jaar in de bijzondere "kindergevangenis" 
te den Bosch en onderwierp hen daar aan het algemeene 
gevangenisregime. De opvoedingsgestichten, behalve dat der 
meisjes, bleven derhalve uitsluitend bestemd voor die jeug
digen, welke zonder oordeel des onderscheids een ernstig 
geacht strafbaar feit hadden gepleegd. 

Met erkenning en waardeering voor het vele goede, 
door vereenigingen en personen ter verzachting en zelfs ter 
opvoeding van kindel'en en jeugdigen verricht, dient gezegd 
te worden, dat de algemeene toestand slecht bleef en ver
betering zich uiterst langzaam en dikwijls ondoelmatig vol
trok. Rousseau's idee van de opvoeding in de natuur had 
uiteindelijk ook zijn weg naar het gestichtswezen gevonden 
en kwam daar tot uiting in de sterk eenzijdige bevordering 
van land- en tuinbouw. Door de practijkervaring luwde de 
verwachting ervan aanmerkelijk en in 1884 werd in de 
Kruisberg dan ook reeds gelegenheid geschapen tot het 
leeren van anderen vakarbeid. In 1894 werden de Rijksge
stichten aangevuld met Veldzicht, het gesticht, dat meer in 
het bijzonder aangewezen bleef ter opleiding in land- en 
tuinbouw. 

In rechtelijke kringen bleek intusschen de waardeering 
der gestichtsopvoeding zeer uiteenloopend. Daarnaast groei
de de afkeer tegen het eischen van langdurige vrijheids
straffen tegen kinderen en jeugdigen. Civielrechtelijk was 
voor de invoering der kinderwetten vrijwel geen opvoedings
effect te bereiken. Het Burgerlijk Wetboek gaf weliswaar 
aan, dat ouders hun minderjarige kinderen hadden te onder
houden en op te voeden, maar het miste bepalingen tegen 
nalatigen. Ontzetting bleek als bij straf in enkele gevallen 
mogelijk en eindigde met de strafperiode. Wat er intusschen 
in zulke gevallen met het betrokken kind moest gebeuren, 
daarover liet de wet zich niet uit. 

Samenvattend kan gezegd worden, dat vóór 1905 de 
strijdwapenen tegen jeugdverwaarloozing en misdadigheid, 
althans beschouwd uit sociaal en paedagogisch oogpunt, wel 
bijzonder zwak en gebrekkig waren. 

• 
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III I lid I'wetten van 6-2-19°1, waarmede ons Bur
Il ljl ~ tl)() k werd aangevuld en die van 12-2-19°1, 

I 11 1 d I f'tlfpleging der jeugdige personen regelde, legden 
" 1IIltd 1111 nl n, waarop de bestrijding der jeugdcriminali

I I I I f I l'hli k n worden uitgebouwd. Een basis, die aan
I fd i jl Vl' " t rkt werd door de wet van 5-7-1921, welke 

I1 1 j 1I I i IUlI t van den Kinderrechter en dat der onder toe-
I hl I "in. bracht. De kinderwetten bràchten een meer op 

d, p ('\1(: en persoonlijkheid van kind en jeugdige afgestemd ' 
I I VI 1 ' 11 lrafrecht. Het strafrecht, geldend voor "jeugdige 
111 f' 011 '1\ " , is thans niet meer, gelijk voorheen, de copie van 
ti 11 I voor volwassenen met enkele uitzonderingsbepalingen, 
111 I I f' I zit een eigen karakter en streeft bovendien naar 
III'VO ling en correctie. De gevangenis als verblijfgesticht 

OOj' kinderen verdween.! Wel bleef gevangenisstraf mogelijk 
VOOl' j ugdigen tusschen 16 en 18 jaar, op wie deze straf 
or h 'htenis mag worden toegepast, gekoppeld aan de ter 
h 'hikkingstelling. De uitvoering der gevangenisstraf wordt 
dutl opgeschort tot na de beëindiging der dwang opvoeding 
of I terbeschikkingstelling, doch in de praktijk komt een 
II! I" 'Iijke combinatie weinig voor. Ter executeering 
v lil kinderstraffen brachten de kinderwetten ons in plaats 
v n de gevangenissen, de tuchtschool. Het wetsontwerp 
VllIl 31 - 12-1927 beoogde tevens een tusschenvorm van 
f ,' vnngenis en tuchtschool voor jeugdigen van den leeftijd 
v fl 18- 20 jaar, met de mogelijkheid, om de leeftijdsgrens 
" Itll ' beneden tot 16 en naar boven tot 23 jaar te verleggen. 
I cl vroegere gevangenis te Zutphen reeds als Jeugdge
VIlIl , nis aangewezen, tot op heden is door den toestand van 
, lands financiën het niet tot uitvoering van deze onze 
I int.! l'wetten zoo productief aanvullende ~pvoedingsgedachte 
K ,I men I). De kinderwetten rekenden af met de ongelukkige 
1'1' 'ni uit den Code Pénal en wel het reeds herhaaldelijk 

p.t lIoemde "oordeel des onderscheids" als criterium der 
11'1\ I' I' h lelijke verantwoordelijkheid. Inplaats van de strakke 

1 ( h()n I nheid brachten deze wetten den rechter keuze tus- I 
I11 11 1 inclerstraffen en maatregelen. Naast de reeds genoem

d II\() I ijkheid van gevangenisstraf voor de leeftijdsgroep 
\ I1I I () r,8 jaar en ouderen, kregen we drie kinderstraffen. 
' I' 11 I' I : plaatsing in een tuchtschool (later ook voorwaar
ti Iql , I n tweede geldboete, en derde berisping. Nevens 
,, / t I' I rr n kregen we de maatregelen. Ten eerste: terug-

ti ' ouders, ten tweede: onder toezichtstelling, 

I 11 werd deze Jeugdgevangenis geopend 2 October 1937. 
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ten derde: terbeschikkingstelling der regeering of dwang
opvoeding (later ook voorwaardelijk toepasbaar) met de 
toevoeging "zonder toepassing van eenige straf". 

De vergeldingsgedachte, welke vroeger vrijwel uitslui
tend aan de strafw.et ten grondslag lag, is ook thans in de 
kinderstraffen niet geheel opgeheven. Gehandhaafd bleef 
de kennelijke bedoeling van leed aan kunnen doen door de 
gemeenschap aan het tegen haar normen of wetten zon
digende jeugdige individu. Thans, en dit is de wezenlijke 
verbetering, in den vorm van een doelcorrectie. De ver
werkelijking van deze gedachte wordt gerepresenteerd door 
het instituut der tuchtschool. Bij toepassing van een maat
regel wordt, in tegenstelling met die der straf, principiëel 
geen zedelijke s huId bij het betrokken kind verondersteld, 
doch b oogt de overheid het reageeren met een veiligheids
maatregel, die naar men acht, gemeenschap en kind ten 
goede komt. De ingrijpendste maatregel is uiteraard die 
der dwangopvoeding in den vorm van terbeschikking
stelling der regeering en mogelijk voor kinderen beneden 
de 18 jaar. 

In de praktijk blijken ouders en betrokken kinderen 
de subtiele onderscheiding in maatregel en straf niet te 
kennen en als deze hun bijgebracht wordt, nog minder te 
waardeeren, doch wordt door hen de dwangopvoeding ern
stiger geacht dan de tuchtschoolstraf. Ongetwijfeld speelt 
ten aanzien hiervan de meest doorslaggevende rol de veel 
kortere duur der z.g. kinderstraffen. 

Was vóór de invoering der kinderwetten de uitvoering 
der dwangopvoeding alleen mogelijk in Rijksgestichten, thans 
kan de regeering die opvoedingstaak ook overdragen aan 
particuliere vereenigingen, welke gestichts- en .gezinsver
pleging toepassen. De minderjarigen, die ter beschikking 
van de regeering gesteld zijn, worden regeeringskinderen 
genoemd. 

Ben gesticht, hetwelk indirect voortvloeide uit de in
voering der kinderwetten, is het observatiehuis. Dit instituut 
ontstond met de oprichting van het Haagsche Observatiehuis 
voor Jongens in, 1906. Opende art. 497 Wetb. v. Strafv. 
onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een 
minderjarige in een inrichting tot waarneming te do~n op
nemen ter voorlichting ten dienste van de berechting, in 
de praktijk krijgt het observatiehuis naast milieu ter waar
neming grootendeels de functie van Huis van Bewaring voor 
minderjarigen beneden den leeftijd van 18 jaar. 

Ook in civielrechtelijk opzicht brachten de kinderwetten 
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II I I1 lid V ntnderingen. In tegenstelling met vroeger, 
I I tl d Hl ,,1 ijke, thans de ouderlijke macht, gemakkelijker 

I 111111 III I \ I' • maakt. Bij kinderverwaarloozing door ouders 
lil IIIIK 1' 11 w ' rd staatsingrijpen en verdere bemoeienis mo
I I I I 1I I , pgroei der betreffende kinderen met zedelijken 
Itl 1 111111 lijk n ondergang wordt bedreigd. 

f\ I I \ 11' •• len van diep ingrijpenden aard zijn die der 
PlIl Il rfin. n ontzetting; de eerste toepasbaar met mede

I I illV I I laatste tegen den wil der ouders. Een andere 
I I "1/"' ijl tap was de wet der ondertoezichtstelling, waar-

dlllll ' I 'v n de gelegenheid tot onderzoek naar de geeste
I I I J\ I i 'hamelijke gesteldheid van een onder toezicht ge-
I I I I int! (art. 373 m RW.) ontstond. Hierdoor kregen 

IV ti' I do ipiëële erkenning van de beteekenis van het 
II lId I ' ~() ten aanzien van de groep civielrechtelijke kin-
dl I' 11 t1 t vens een welkome aanvulling van de reeds be-

111 III / n genoemde strafrechtelijke onderzoekmogelijkheid 
111 41)7 W tb. v. Strafv.). Behalve de mogelijkheid tot ob

I I v I i· hr. ht de wettelijke ondertoezichtstelling ook de 
• I I ~ Uing (art. 373 n. RW.). Deze, een civielrechtelijke 
I lil 11111\ "ltl' g 1, is een verbetering van de z.g. "correction 
I' 1II I 11 ,1/ ti, door welke het vroeger mogelijk was een weer-
I' 1111lig I ind in een huis van bewaring en later in de tucht
\ /111 11 1 I lat 11 vastzetten. Door de nieuwe regeling wordt 

dl I 1 !In r , heel in handen van den Kinderrechter gelegd, 
d" 11 ()n( r toezicht gesteld kind kan doen opnemen in 

II 111 'i ,hUn voor bijzondere tucht, als hoedanig zoowel 
I ijl ti /lll 'liculiere gestichten kunnen worden aangewezen. 

1\ I V' I'\ t dng van de vroegere z.g. gestichtenvoogdij 
' 111 "ti 11 t kind rwetten de mogelijkheid in, om de voogdij 

II\'\ I' 111 111 I "'j ll'i • n over te dragen aan rechtspersonen. Hier
dlllll ' I \1111\ 11 I" -ht per oonlijkheid bezittende vereenigingen 
111 li 11111 V n w ldadigheid, die duurzame verzorging 

111 I 11 I 1'( 11 I 00' n, me de voogdij worden belast. Naast 
ti It KI I lig I n I r' n k 'nn J1 wij hierdoor de voogdijpu
I' /1111 

• 

dl 11 11 1 "1 /, I 111/ I ~ II 11 ont I nd een tweede 
11 /dll N 111 11111 I1 III ti, n I pa ingen 

I II "I 1 I I 11 ,11 I I 1111 I 1/ ng van de 
111 11111 1 11\11 d\lllI , ti II ""I ft I " tichts-

I, 1111" dil 111111, lil , 1111"1' d.ar 
II " '111111 1111 I I I I1 \ I I d :". '1" op I · dachte 

\ 

• 
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van overheidsbemoeiïng op de basis van samenwerking met 
particulier initiatief, waarbij aan dit laatste de grootste 
ruimte wordt gelaten. 

In den overgangstijd ontstond de bekende en tot een 
grootsch complex voor kinderen, vrouwen- en mannen ver
pleging uitgegroeide inrichting van Jonker: "Hulp voor On
behuisden" te Amsterdam. Van Nederduitsch Hervormde 
zijde werden opgeri ht de vereenigingen voor "Kinderzorg" 
en het opvoedingsgesticht "Valkenheide" voor jongens 
(1912). De Katholiek n v rb uwden een oud seminarium 
tot het opvoeding g sticht "IIarreveld" (19II), de Israëlieten 
de "Bergstichti~g" (1911) voor joqgens en meisjes, de Ge
reformeerd n de J' Iindh r t" ,.(1912), in 1928 omgedoopt in 
"Rudolphstichting" . meesten dezer en der reeds eerder 
genoemde g ti hten gingen zich b lasten met de zorg voor 
voogdij- of regeeringspupilJen, anderen met beide categoriën. 1 

Niet alleen de particuliere zorg, maar ook die van I 

rijkswege werd intenser. Waren er voor het in werking \ 
treden der kinderwetten 4 rijksopvoedingsgestichten, t.W. 
één voor jongens te Alkmaar, Doetinchem (Kruisberg), Ave
reest (Veldzicht) en één voor meisjes te Montfoort, daarna 
komen er nog twee voor jongens bij en wel te Amersfoort en 
Leiden. Het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes werd later 
verplaatst naar Zeist, de meisjestuchtschool naar Montfoort. 
Er ontstond een rijksgestichtenopzet, waardoor de verschil
lende gestichten zich elk een bepaalde categorie pupillen 
zagen toegewezen. Het eene gesticht had vÜ'ornamelijk tot 
taak, observatie en distributie en bezat daarnaast een af
deeling voor achterlijken, het tweede was meer aangewezen 
voor schooljongens, een derde voor jongens boven den leer
plichtigen leeftijd en ter vakopleiding, een vierde voor 
ouderen en in gestichten bijzonder lastige regeeringspupillen 
en een vijfde als obsel'vatiemilieu voor mislukte regeerings
kinderen. Een vel'deelingsopzet naar den aard van onder
wijs, leeftijd, vakarbeid en moeilijkheden, kende eveneens 
het instituut del' tuchtscholen. Behalve de tuchtschool voor 
meisjes te Montfoort kregen we de jongenstuchtscholen 
te Nijmegen, Haarlem, Velsen en Ginneken. Zij onderschei
den zich van de Rijksopvoedingsgestichten door een strenger, 
meer op dril lijkend regime, waarin de hand werd gehÜ'uden 
aan isolatie, spreekverbÜ'd en een progressief verbeteringsstel
sel. In de latere jaren echter groeiden zij meer naar het Ü'pvoe
dingssysteem der Rijksopvoedingsgestichten toe en slepen 
de scherpe kanten er wat af, al bleven in principe de 
essentiëele verschillen bestaan. In den loop der jaren werd 
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lil' I 11111 I v n het terugloop en der jeugdcriminaliteit de 
11111,1 1111101 I' j [aren en Velsen opgeheven. Een opheffings-
1" 111 ' , d 1\ I ~i'h eveneens voltrok ten aanzien van de Rijks
"jI 11 dil'l ' g' lichten te Alkmaar, Leiden en Avereest . . Het 
11 111 1"'"1 lijk en in beginsel zoo gunstige verdeelings-

\ 11 111111 I ,. I ijksgestichten ging hiermee verloren, al dient 
I I I lid I w rd n, dat naast deze inkrimping in de Rijks
I I III 1, I w,·· n grootere expansie ontstond, daar het op-

11 d 11K w rk voor het belangrijkste deel aan de particu-
I I I i 'h l n werd overgedragen. 

* * JI. 

)Vt , ' ~i 'n we het geheel, dan kunnen we concludeeren, 
ti III : 1111 W I i n het Rijks- als particulier gestichtsopvoedings

I 1I I1 ~.i 'h i n de laatste decennia een sterk ontwikkelings
I IlIlip lfl k nde. Men zou dit kunnen schetsen als een 

q 11 111 I I I I I I 'v gr ei, maar ook als een qualitatieve en wel 
111 11I1VUili rijk massaal, geisoleerd en daardÜ'or wereld-

• t Ilid /' I t n gesticht tot opvoedingsmilieu, hetwelk zich 
hili 11111',('1' h meer ging richten naar de eischen van de 

1
11 ti II iI ' W lt dit laatste betreft behoeven we slechts te den
• 11 I 111 h L v L'laten van het standpunt, dat land- en tuin-

111111 v VIIII" • ' ti htspupillen een algemeen en nuttig te ver
I . 11 11 P I i I i n zou zij n. Daarnaast aan de opheffing van 
111 I hllli I I n aan het veld winnen van het inzicht, dat 
ti I' I ('\11 '11 in ve le gevallen meer na- dan voordeel hebben 

111 I " I ~ . 'r ei soleerde ligging. 
II I 11111 wil I lingsverloop voltrok zich in hoofdzaak in 

I I it Illi'l~ 'n , J ne (A) is de groei welke ontstond in 
I\' I. 11' Ilid ' Li 'hten, de andere (B) omsluit de verwer
I I I I1 pil dlll' 11 VOMlvl eiende uit latere inzichten en zich 
1IIIIIIti 11 II 111 I a in~ van nieuwere gestichtsvormen, 

, AI OIllwil ki,,,. r j in de gestichten kunnen aan-
I 11 IIl ' tI 11 ti /{ h ,I, of deeltelijke afschaffing der 

111 11111111 II I I I 111 11 111 11 1 v ,' Z t t gen de eentonige zon-
11111 I I 1,111 111 ,lil ' , II I h Im 'hl n van een meer huiselijk 
"11 11111111 I" 11, .1011 I1 1111 'I 'hlill' d r ge tichten. Het in-

11 II1 111111 , 1 1111'1 IC 11 , llidl 'n h t b vorderen van 
• 1111 111 " 1 li j ,11, 1II I, I1 I 11111 lil'! ~() ,I "m t de bui-
• I1 1, 'lil 11 III d," Illf 1111 lijd vUIJnl h Lo kennen 
ti I I ti ti 111 ti I I I I I 111 ti 11 P I hl \ I " , h 'l v n 

11 I. I "1'1 dll l 1I1 I I flliC I, I! t ~ i 'I! in l 11 n 
'I I d I ti 111 111" 11 I 11 ti I"" Iql h hu fl 11, n 
ftll I I. 1111 I I I1 I 1111 dl I ' I'lIptll 11 . ' 1'0 I l n 
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van groeps-selecteering, de invoering der vrouw als op
voedster in het jongensgesticht en de verdringing van de 
kazerne- en kloosterachtige gestichten door kolonie-, pavil
joen- en andere verdeelingsstelsels. 

B. Nieuwe, niet uit het oude gestichtswezen ontstane 
pogingen zijn de overgangs-, brug-, open gestichten en 
t~~uizen vo~r werkende jongens en meisjes. In den regel 
zIJn deze mm of meer gebaseerd op het beginsel van be
perkte vrijheid en trachten ze de structuur van een gezins
of familieleven te benaderen. De pupillen staan in uitge
sproken contact met de buitenwereld, alwaar ze ter school 
gaan, hun opleiding krijl?en of werk hebben. In vele gevallen 
wordt contact met famIlie en ouders toegestaan, zelfs be
vord rd. Naar VOl' n treedt de vooropgestelde verantwoor
delijkheids pvoeding, geheel of gedeeltelijk coëducatie, echt
paal' of vrouw als leidster, kleine slaapvertrekken of eigen 
kam.er, poging met zelfbestuur, inschakeling in jeugdbe
wegmg e.d. 

Een derde groep van gestichten, niet vallend binnen 
het kader van deze beschouwing, maar volledigheidshalve 
toch aangestipt, daar ze wel tot het gestichtsverband be
hoort, zijn die voor blinden, doofstommen, gebrekkigen, 
achterlijken en psychopathen. Ook deze gestichten maakten 
eveneens de laatste decennia een periode van bloei en uit
breiding door. 

Een principiëele vooruitgang is, dat gestichts- en ge
zinsverpleging niet meer als elkander beconcurreerende op
v~~dingsv?rmen worde~ beschouwd, maar als verplegings
Wijzen, dIe elk haar eigen plaats hebben en als zoodanig 
aanvullend werken. Ook de strijd tusschen de verschillende 
gestichtstypen zal u.iteindelijk zijn oplossing vinden in de 
erkenning van de no dzakelijkheid der differentiëering in 
types, die elkaar aanvull n. Botsingen, strijd en misverstand 
zullen evenwel nimmei" uitblijven, daar elk stelsel, hetwelk 
zich als nieuw of anders aank ndigt, een losmaking is van het 
oude, d.i. in wezen een critische reactie op het bestaande. 
Wij za~en dit proces reeds zoo duidelijk in de tegenstelling 
der phllantropische gestichten als reactie op de piëtistische, 
evenals in 1900 ten onzent, toen ds. H. Pierson een ver
beterde gestichtsverpleging tegenover een falende verzor
ging in de gezinnen stelde. Bij het verdiepen in het pro en 
contra, zooals zich dat in den loop der tijden manifesteerde, 
maakt zich de conclusie los, dat alles trapsgewijze in el
kaar verloopt en elke vooruit- maar ook elke achteruitgang 
reeds verankerd lag in de haar voorafgaande periode. 
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11 . Ind ling gestichtsstelsels 

111' utntaJ toepassingen van gestichtsopvoeding is legio. 
I1 I' ~'h i 11 nde gestichtsstelsels correspondeeren met de 
"111'11 djng I schouwingen, welke passen bij de kerkelijke, 
1'1 ti I I () I' andere gezindheid, die eraan ten .grondslag lig-

\ 

It )() 11 hijnlijk een ontstellende veelheid van uiteen
I" 1\' 11 I y temén blijken al de vroegere en huidige ge
I iI ti 11 P vo dingsvormen terug te brengen tot twee hoofd-

" I IH P 11. 
I n hoofdgroep omvat alle stelsels van ,gestichtsop-

\ 1I d "I , w Jke de opvoeding tot persoonlijkheid beoogen, 
" II"d ' I' di, welke een niet-persoonlijke opvoeding t~n 
.1111 I " I b 11. Bij de eerste groep ligt het zwaartepunt op 
1111 "di vid u, b0 de tweede uitgesproken niet. Of anders 'I I d : il1 cl ecne is de opvoedeling subject, 'in de andere 
tilt I1 I I. 1\ 1 P talozzi verkondigt, dat het kind niet naar een 
11111 1 I w i y t m geplooid moet worden, maar het opvoe
dj"l " " m zich richten moet naar het kin~1 dan beteekent 
.I , 111 lil v I'band, dat zijn werk in Neuhof en te Stanz bin-
111 11 " , I Icl ,. der eerstgenoemde hoofdgroep ligt. Hetzelfde 
I I" I I~, Kd w rden van de gestichtsopvoeding, welke Fran
,I I d I ~ alle, Falk, ZeIler, Don Bosco, Wichern en 
IlId, I 11 V rl f5 nwoordigden. Eveneens van alle stelsels of 
, 1,," 11, Ii · In lividueel psychologisch, dan wel heilpaeda
'''1 I 1I I' I) I'i n l rd zijn, zoo als die van Aichhorn, Homer 
I '11 I I 1111 "." I ud lf Steiner, Hanselmann e.a. 

' I '" I d t 111 I ' I' h fdgroep behooren alle vormen van 
1111 I 11 IIpVI) lin /{ van welke de Spartaansche opvoedings-

1\ II llill ,," I I I'oto yp zijn. De doelstelling moge in den 
I til '11 d I Ij j I 11, wu I I( a .. nkleeding en definiëering betreft, 
I I IIld I 11 "lid I'W' lil h bb n, het stelsel handhaafde zich 

.111111 til 1I I" " . !l . Wij vind n de niet-persoonlijke op-
11111111 It 111/ 111 dl 11' 1'1' ti 'hl 11. n dezen wordt niet 

11 I 111111 1,1 ".I \' d" I h !lvi) ling b oogd, maar is het 
.111111 1111 111111' . 1111111 Ilvil 11 , t IIl or nd re collectiviteits-
IlIlIl h I' I ddl "1' ' 11 .I 11 ti 111 I ui lil' n ,Id nd. 

I' "I' 11 "" It I 1111 I 11 d I I I V lil I z g r ep is 
11 114 I ti I I/ ( 1'1 ti 11 OOI ' dll 'irl n, " le-

I I ' 1 I .I 111 I I 111 I I ~ K" I I' I i ',t -
111 I 111111 lil 11['lld hilIlIl , 111111 ' ooi d 

" 1 1111 d 1'1 lid I jl dillil 1111 r 11 lij I k 
1111 1111 I 
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