De wezenzorg in de 1ge en 20e eeuw
Dr. D. Q. R. Mulock Houwer

a. De weeshuizen in de 1ge eeuw
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Van de roemrijke periode van on~e ...., eeshuizen. die in de 17e eeuw August
Hermann Francke naar Amsterdam bracht, waar hij o.a. ideeën opdeed voorde
oprichting van zijn zo bekend geworden eigen inrichting te Halle, was omstreeks
1800 niets meer overgebleven.
Ons land werd geteisterd door een diep ingrijpende economische depressie. Vóór
1854 bestond er geen nationaal geldende regeling voor armenzorg: de "armlasti
gen" waren aangewezen op en afhankelijk van het plaatselijk. onderling zeer
verschillend beleid van armbesturen en diaconieën. De burgerklasse verproletari 
seerde: de toch al grote werkloosheid en hierdoor de bedelarij stegen in ontstel.:::
lende mate. Omstreeks 1800 werd ongeveer de helft van de bevolking. als
hulpbehoevend, enige steun verleend. Uit die tijd dateerde het onbillijk en cynische
spotgedichtje: ..zij leven zonder zorg - en eten op den borg - en drinken ernog
bij - op de kosten van de diako-nij".
De arbeiders die wel we r.k hadden maakten zeer lange werkdagen (13 tot' 5 uur)
en de lonen waren zo laag dat vrouwen kinderen mee moesten verdienen, wilde
hef gezin het hoofd boven water kunnen houden. Niebuhr schreef, nadat hij ons
land had bezocht in 1808. "die Arbeiter und ihre Kinder gehen in Lumpen und der
Mangel spricht aus ihre Gesichtszügen" . Franse rapporten over de situatie hier te
lande m aakten in de jaren 1811 en 1812 gewag van een "misère hideuse et
généra le" .
Uit de officiële enquêtes van 1841 en 1860 bleek dat zeer jonge kinderen
werkdagen maak ten van 12 uur en meer. J. J . Cremer vertolkte het schrijnend
kinderleed in zijn novelle Fabriekskinderen; een bede. maar niet om geld( 1863).Oe
eersee bestrijdingsactie van overheidswege was het ontwerpen van een sociale
regeling en wei het gebrekkige kinderwetje van Van Houten ( 1874). Deze wet
verbood fabrieksarbeid voor kinderen jonger dan 12 jaar. maar zij bood geen enkele
bescherming voor kinderen die uitgebuit werden in huishoudelijke- en veldarbeid.
Ook de huisvesting liet veel te wensen over. In 1860 telde Amsterdam ongeveer
263.000 inwoners, waarvan ongeveer 100.000 woonden op een wijze die alle
"iichal11elijk en geestelijk gedijen uitsloof'. Wezenzorg was armenzorg in een
standenm aa tschappij \vaa rin - zoals reeds bleek - door de economisch-sociale
omstandigheden ook het gewone volkskind een uiterst armzalig bestaan had.
In 1859 telde ons land 30.000 ouderzorg missende kinderen. waarvan er ongeveer
10.000 in 232 gestichten verbleven , terwijl circa 20.000 kinderen waren "uitbe
steed" of zich elders bevonden. Met de "uitbesteding" was het in het algemeen
treurig gesteld, zoals o .a. bleek uit de klachten naarvoren gebrachtdoorde arts
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elr. Geillte Nisse o v er Zuid-B evelan d. Dlac on ieen li el en de " b esteding " a fko nd ig el'
van de pree ksIOe l n3 de ev ang eliEprediking . Ui ,b est eding zelve vond ook al in
voorgaande eeuwen plaats in de c o n s i s to ~ i e ka m e.r d an w el in de h erb erg . so ms in
hel gemeentehuis . Hoe ge ringer d e kosten voor de armbesturen en di ac on ie ware n.
hoe groter de plaals in gskans. Dikwi jl s werd en de kinderen ..o p h et v ak bes te ed'" .
Voor de me isjes werd dan bedongen dat zij " w o ll en en l innen na aien " zouden leren .
Vo o r de jongens bestond een rui nlere beroeps v ariatie. De dia co n ieen r1Oes,e n
hiervoor " leergeld " be talen doc h hoe lager het bo d . hoe m i nder kosten voo r de
diaconie. Ongeacht de ..condit ie s van bes t edi ng e' leidde dit l ot tal v ar vv antoestan 
den ten nadele van de b euokken '< indEren . Deze \'orm va n " u i tb esteding " stond
zo slecht bekend dm meerdere m alen in de Reder ij kerskamer s b e l erb arm elij k lot
der "uitbes tedin g en" in een " spel ','an zin nen w erd Ui tgebee ld . Oe historisch goed
geïn formeerde d r. J . O. Schm idt sc hree f . . 20 0 is de gesch ied enis va n dezen vorm
van gezinsv erpleging een doorlope nde ac te van bes ch ul dig ing . al is hel niel geheel
onmogelijk voor verzachtende ornsla ndigheden te plei l en ' . Iv le t d it laats te be
doelde hij de grote m i sère waari n h e: groorste deel van onze bevolkin g lee fde: een
toestand die de pro -gestich l smensen ais een .,zedelijk e wi ldernis" afsch ilderd e.n .
Een uitzonder ing op deze rege l was echter het werk va n F. Beudeker. de d irec teur
van de inrichting voor Stadsbestede lingen te Amsterdam. die in 1868 he t gunstige
resultaat publiceerde van 109 plaatsingen in gez insverpleging. Hij m eldde dat 86 %
der gevallen als goed. best of ui tnemend geslaagd kon word e:l beschouwd.
Opvallend was de uitstekende organisatie. de gedifferentieerde kostgeldregeling.
de beschrijving van rechten en verplichtingen der pleegouders en de controle door
gemachtigden. te rwi jl de directeur eens per jaar kinderen en gez innen bezocht.
Overigens was en bleef de uitbesteding gebaseerd op het fatale principe: het door
het armbestuur of diaconie zo goedkoop mogeli jk onderdak brengen der kinderen,
Echter op Ameland en Schie rmonnikoog heerste kenne lijk ee n andere geest. daar
"men het een heilige plicht achtte de vader- en moederloozen te helpen. want 
aldus de eilanders _. in gezinnen met zes eigen kin deren zou licht voor een zevend e
ook genoeg zijn ". Een zeldzaaml ich , punt van naasten liefde aan een overigens voor
de nooddruftige kinderen zeer donker firmamen t.

b. Sociale en pedagogische eva lu ering v all d e zorg in de gestichten
Het oordeel van Aagje Deken. als oud-p upil v a[1 h e! colleg iantenweeshuis de
Oranjeappel te Amsterdam was onverdeeld g un stig. Zij sch reef:
"God deed mi j in een weeshuis wone n.
Wee hen die zulke huizen honen I
Zij zijn een zegen voor ons land .
Aan 't welk zij nutte bu rgers geven .
Die door een naa rsti g schikl tjk lev en .
Ook eer doen aan de hoogste stand ."
Warm prees zij nog op hoge leeftijd haar die rbare Oranjeappel al s volgt :
.. Moge dit gesticht. voor lang bij vr iend en v reemd geprezen.
Voor vriend en v reemd altoos een treffe n d voo rbee ld wezen. "
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Het " n utte burgers geven " moge gegolden hebben voor de Oranjeappel. helaas
vo o r v ele ....·eeshuizer. bleek het tegenovergestelde. In het leger van bedelaars,
prostituées en dronkaards bleek het aalllal oud-,vezen ruim te zijn vertegenwoor
digd.
\fIJat w ar en de oorzaken? In de meeste van onze weeshuizen handhaafde men de
tra d itionele lijn van de gereformeerde kerk, voortvloeiende uit de leer der erfzonde.
Volgens deze was de mens van na ture geneigd tot het boze en in de opvoeding
diende men . indachtig hieraan, het ongeoorloofde te onderdrukken. In de weeshui
zen wa ren de middelen hiertoe het streng de hand houden aan de door de regenten
opge stelde reglementen inzake tucht. orde en netheid. De beoefening van het
goede bestond uit het betrachten van godsvruchtig he id. onderdanigheid. gehoor
zaamheid . arbeidzaam zij n, vlijt en ijver. De weeshuizen en andere gestichten
brac hten in het algemee n i n weDass ing het zogenaamde bloksysteem. Dit is de
m assale. onpersoonl ijke zorg voor een opeenhoping van kinderen in ,grote ruimten.
Zo' n blok kon meer dan i 50 kinderen te llen. Er was een gescheiden ve rblijf voor
jongens en mei sjes .
O verigens bestonden er nog ta l van gestic h ten waa r men kinder"m samenbracht
met oudere armiastigen of invalide personen. Men klaagde toch al dat dit voorde
moraal der k inderen ernstige bezwaren had.
De weesouders en suppoosten hadden geen eigen zelfstandigheid. Zij hadden
letterlijk uit te voeren wat het co ll ege van regenten bepaalde . In 1872 werd in het
Tijd5chrift in her Belang der Weezenverpleging nog geklaagd over het ontbreken
van opvoedkundige beginselen en spottend werd opgemerkt dat een klompenma
k er best weesvader en een keukenmeid of schoonmaakster best weesmoeder van
een gesticht konden zijn.
VI/ij kunnen ons thans moe ilijk voorstellen hoe het in die tijd toeging. Het baden
in het Diaconie-weeshuis te Amsterdam geschiedde in 1855 - aldus Beerling. een
regent - " zoo. dat één badkuip in gereedheid werd gebracht voor meerdere
verpleegden. met dien verstande dat zij achtereenvolgens van hetzelfde water
gebru ik maakten_ " Oe kinderen hadden aa.n tafel niet elk een afzonderlijk bord. maar
- zoa ls blijkt uit een beschrijving van de eetsituatie in het R.K. Maagdenhuis te
Amsterdam - .. aan elke can eeten dan zes kinderen". Over de eentonigheid van
d e ..schaftl ijst" in de gestichten hoorden wij zelfs nog kJachten in de dertiger jaren
van de 20ste eeuw.
De slaapzalen in ve le gestiçhten wa ren grote ruimten met lange rijen bedden met
per bed enige kinderen. In 1820 berichtte Nieuwenhuis aan "de Burgemeesteren
der Stad Amsterdam" over de toestand in het Aalmoezeniers'Neeshuis ..dat erdrie
tot vijf kinderen in één krib gestopt werden " . Wat dit betreft onderscheidde zich
de Oranjeappel in zeer gunstige zin. daar na 1860 dankzij een doorgevoerde
verbouwing " de meisjesslaapzalen werden veranderd. waardoor aan ieder een
afzonderlijk ledikant. met gordijnen afgesloten. kon worden ingeruimd". Erwerd
toen zelfs een speelvertrek ingericht Nog belangrijker was echter de meerpersoon
lijk gerichte zorg en de grotere tolerantie.
De gezondheidstoestand van de kinderen liet in vele weeshuizen te wensen over.
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Voor he l Gron ing er weeshuis w as het sterftec ijfer voor de periode 183 1-1844
20,8 %.
in het algemeen ',Ivaren de col leges van regenten zeer behoudend. Hierdoorwas
het mogel ijk da i verpl icht L. niform dragen voor de I/Vezen. met de soms zo opzichtige
kl eu ren , zich tot in de 20e ee uw k on handhav en . Op het congres van de Natio nale
Tenroonsre/ling van Vro uwenarbeid, geh ouden in 189 8 te Amsterdam, karakteri
seerde een orogressieve regent van het w ees hu is der gereformeerde kerk te
Amsterdam " het uni fo rms:else l als het onbar mh artigste wat er is op het gebied
der weezen verp leg ing ·' . Een krasse best ,jjd ing v an d e pro-unitor'" be we rin g dal dit
de wees zou beschermen. Op dit con g res werd de vraag gesteld: .. 15 het behoud
van een kenme r ken d costuum voor wee zen uit een opvoedkundig oogpun t te
veroordelen.· Dez e v raag werd m et grote meerde rh eid in bevestigende zin beant
woord.
Op hetzelfd e niJtionale con gres Kw am ook de op leiding v an het weesmeisje aan
de orde . Mejuffrouw R Vos. zelf een cud -wee s. me rkte op " da: dienstbode en
naa ister de voor de meisjes aange w ezen beroep sricht ingen waren. zonde r dat
gevraagd werd naar individu e le aanleg , voo rl iefde o f lus!'· . Er bestonden echter
ui tzonder ingen op deze d iscriminerende reg el. w ant in 1855 hadden de me isjes
van het Klaarkamps terweesh uis te Franeker al de moge li jkhe id om op geleid te
worden tot schoolmeesteres. Zoal s reeds werd opgemerkt was de beroep"op leid ing
voor jongens veel gevariëerder, daar behalve de vakken die in het weeshuis geleerd
konden worden zoa ls kleermaker. schoenmaker of bakker. er een reeks van vakoplei
dingen buiten he t gesticht gegeven werd. \A~j noteerden o.a . opleid ingen voor
tim ,ne rman. schilder. kuiper. glazen ier. De opleiding voor smid en slo t enmaker
achnen de regen ten echter minde r gesch ik t daa r dit de wezen "gemakkelijk to t
kwaad kon verleiden". Men ha d er ken'le lijk slechte ervarin gen mee opgeda an .
Aan de ontspann ing vaf) de kinde ren we rd wei n ig aandacht besteed. De werkdagen
waren lang en bovendie n hadden de wezen doo r hel verp lichte lezen van de bijbel,
het leren v an psalmen. de ker kga ngen 's zon dags en de catechisatie weinig
ge le9 cnhe id tot ontspanning . Een g ere i o rm eerd predikant merkte hierover op :
.. Men liep het ge va ar de kinde ren 'n el het he ilige te v er.felen - de grootste
he il igschennis d ie er is". Het regende overigen s klac hten over de ge ringe çodsdien 
stz in de r k Indere n en over het feit da t door hen h erha a ldelijk getracht werd de
calElch isatie te ve rzuim en en de ker kga ng te ontd uiken. Wat dede n die jeugdige
weze n in per iod en waarin Zi j zich ongec on trole erd w i sten 7 Enig idee hiero ver geeft
de motivering va n een voorstel , gedaa n in 1875 in een ve rga de ring van de
Vereen /ging in h el belang der \;Ve e?{?!'verp1eg ing.· .. een huishoudelijke sfee r in de
weesh u izen te bevorderen o m de wee ze n ui! de k roeg te houden·' .
En kele weeshuizen ke nden. dan kzij voor di t doel gescnonke n legaten. bepaalde
dagen met een fees tmaa!. zoals de Sibbeltjesdag in het vveeshuis te Sneek , waarop
het monotone dage lijkse menu verva ngen v\ierd doo r .. rijstenbrij met suikeren
caneel". In de Ora nj eappel was overigens - volgens de oud-regent \,yagenaar
het me nu beter verzorgd dan elders daar .. met kenn is der Regentessen. naa r
tijdsg elegenheid dikwij ls verandering gemaakt wordt, schaftende men van de
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gezondste soort van spijzen en veeltijds groente en versch vleesch".
Het regime in vele weeshuizen was streng. Straffen waren hard en "anderen ter
exempel". Plak, roede of bullepees werden zelfs voor kleine overtredingen vlot
gehanteerd . De straffen waren gevarie.erder dan de opvoedkundige benadering.
Faber vermeldde: .. met een rotting op de billen, een brave rugschuring,ontvangen,
het gekastijd worden op de bok, op het rooster staan, het te pronk stellen van
overtreders met een blok aan het been of met een schandbord, het opsluiten van
k inderen in een donkere put, tucht kamer en rottekast ,..
Omstreeks de tweede helft van de 1ge eeuw on tstond er een opleving in de wereld
der,gestichten en een ander beleid (o.a. Mettray. Hoenderloo, Zetten, Neerboschl.
Onze rijksgestichten, die ontstonden dankzij de gestichtswetten van 1884, bena
drukten opvoeding in plaats van straf en braken met het systeem van "commandan
ten" en " bewaarders". gellvapend met karabijn en knuppel. Overigens dient opge 
merkt te worden dat de beginselenwet van 14 april 1886 van ons gevangeniswezen
de rijksgestichten onder een aparte titel vermeldde. Disciplinaire straffen bleven ook
hier gehandhaafd, maar het plaatsen van kinderen en jeugdigen in een donkere cel,
zoals voorheen in gevallen van weerbarstigheid, was niet meer toegestaan. Niette
genstaande al dat constateerde mevrou 'IV Van Leeuwen op de reeds eerder ver
meide Nationale Tentoonstelling van 1898: "ach in het kazernesysteem (der
gestichten! was geen plaats voor zacht gevoel. bestonden geen individuen, het was
slechts een kudde, die met geweld in het rechte spoor gehouden moest worden.
Zonder ijzeren tucht geen orde". Het is goed hierbij te bedenken dat er omstreeks
1900 vier à vijfduizend kinderen in onze gevangenissen vertoefden. Ditwas met
de onmachtige gestich tsvoogdij - die niet kon beletten dat vaders hun kinderen
weghaalden - een van de redenen waarom men zo aandrong op herziening van
het Burger!ijk \lVetboek en van het strafrecht. waa ruit later de kinderwetten
( 190 1-1905) zouden ontstaan.
c. De mislukking der Rijks'vveezengestichten (1822 -1869)
ln het begin van de 1ge eeuw waren de weeshuizen overvol; zij hadden het
financ ieel uiterst moei lijk. Voor de bestrijding van de drukkende kosten van de
armla stige wezen en andere kinderen in armenzorginrichtingen koesterde deover
heid grote vervvachtingen van de landbouvvkolonies in Drente, zoals die waren
geprojecteerd door de Maa1schap'Dlj" van Weldadigheid. De wezen. vondelingen en
8'ldere ouderzorg missende kinderen. voor wie de regering subsidie verleende,
zo uden daar woeste gronden moeten ontginnen . Op basis van het rampzalige
Koninklij k Beslu it v an 6 november 1822 No . 15 werden de wezen overgebracht
naa r de Riiksweezengestic hten te VeenhuIzen en de anderen naerde kinderkolonies
te Ommerschans. Verbetering van het kind door de grond en van de grond door
het kind was - indachtig Rousseau - de in de praktijk zo falende optimistische,
economisch gefundeerde , arbeidspedagogische redenering. Verschillende regen
te ncolleges waren allesbehalve gelukkig met dit regeringsingrijpen en in Amster
dam moest de schu tterij te wapen worden geroepen, daar de burgers het vervoer
naar Veenhuiz.en wilden beletten.

47

cr was inCI(: rda ao no g al wil l aan 1e me rker op d e zo rg en opvoedi ng i n w eesh uizen.
aal moez eniershuIze n en ktn d erho uhui zen r ·aar de r ij ksw ezen inri chtl'l ge n in Ve e'l 
hu izen blek en all e rm ins t een ve ri) et er;ng voo r de da ar gepl aats te ki nd e' en. Het
p er sone el was én k w a nti t ati ef èn Kw alil atief v er b en eden d e ma a t. Va n o'ldervl' ijs
en opl eid ing k wa m ni e ts terec h t. De vo eding wa s een zijd ig (gort en aa rd appel en ).
de i<cha m el iike toesta nd v an d e k inderen blee k zeer slecht. Voor de m tllt aire d ien st
w erd rui m 9 0 % afge keurd. Geen "vo nd er. w ;:l n t de hyg iënisch e to eslënd liet alles
te w ensen o ve r en de m ed isch e zorg w as ze er onvold oen d e. Beru c ht w as de
Ve enhui ze nse oo gziekt e i n de ri jkswezeng es tich te n. d ie bij een aan tal k in de ren
b li ndhe id veroo rzaa kte. De sia apz al en w are n oV Erb evolk t. I n deze slaapz al en , di e
elk een c ap ac ite il va n 8 0 hangma tt en had den we rd eq er 130 aan geo racht. In de
zale n sto nd en op en tonnen , v....aari n d e ki nd eren hu n b eh oe f, en konde n d o en en die
een o ndra ge lijk e sta nk ve rs p re idden De rege rin g blee f lan ge l ij d d oo f en b lin d t.a .V.
de herha alde iijk uitgebr actlt e kri tiek en pa s in 1865 werd en d e v erfoeide, zo
ramp za li g e ,.rij ks \.ye ezen ge stichten " ontrui md .

ing d aarop V\l as he t b aan breker de \,r.... erk van de ..'.Iade r d er w ez en" Jo h annes
Hein ric h Pes tal o zzi (1 746-1827 : in d e Neu ho f t e 8 rugg en later in het weeshu is
te St anz. Zijn streven en vooralzii n ideeën ,'" aren een hoopvol en lichtgevend ba k en
in d e zee v an kind erelfe nde . Hij gin g uit van het ki nd, stelde liefde boven elk dogma
en leefde ech t samen m e i de ki n de ren . De wij l e waarop bleek uit wat hij schreef
ove r de aan zijn zorg oto evertrouwde oorlog swezen : " hun geluk was mijn geluk, hun
soep w as d e mijne, hu n drank de mijne ; ·i k sliep in hun midden". Hij besefte de
noodzaak v an spele n en v oora l de behoetle van de kinderen aan de liefde en zorg
'ia n een v rouw ai s m oederlij ke figuur in een huiselijke sfeer [VVohnstube-Erziehung L
Pest al ozzi ' s invloed heeft in menig gesticht een ander e mentaliteit en een betere
atmosfeer bevorderd , zij het dat later hel aa s in vele inrichtingen de hiërarchische
gestichtsstructu ur, de eenvormigheid en sleur weer de overhand kregen. Pestalozzi
wa s zijn tijd ver voo ruit. Hij vertegenwoordigde de eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid van het weeskind en was solidair met zijn kinderen . Hij voorzag dat
de vor m en me1hode van zijn werk zich niet zouden handhaven , maar dat de geest
die er aan ten grondsJag lag zou blijven bestaan .

d. H oe w as de to es la nd van de we zen eid er s'
In he! bui tenl an d was in de 1 g e eeuw d e situ a tie voo r o u derioze en a ~ldere
ou derzorg mi ss end e ki nderen b epa ald nie t roc skl eu ri ger. l n Engeiand ke n de m en
si nds 1562 h et v an o ve rh ei dsweg e g esa nc tionee rde, b eruchte !ee rl ingen ste lsel. da t
to t 1844 geh an dh aafd bieef. Dit hi eld in da t armla stige , ou d erlOrg misse nde
kinderen v an de lee i ti jdsgroep 9 -2 1 j aar b ij ba zen - zgn . vo o r opleiding - konde n
w orde n uitb es te ed. Dit syste em leidd e to t erbarm elij ke ui tbuiting en mi shandeling
va n j eugd igen. Ho e de to estand in de beru cht e arm en - en we rkhu i zen w as. waa r
de ze k in deren ook v erb leven, wet en w ij o .a. door Di ck en s' Oiiver T'Nisl. Het waren
h uizen di e. volg en s hu n be st rij d ers ...d oo rtr okken w are n v an zuu rd es em v an hel
p au perisme'. Hier we rden , na ar ge tu ige nissen ui t di e tijd . d e kind eren in leeglop erij ,
onw etend h eid en on de ugd g roo tg eb rach t.
In Dui ts land, w aar Ch r. G. Salzm an n 11 744 -1 8 11 1in 1784 d e gest ich ten kw aiiii 
('e erd e al s .m oo rd ku ilen v oo r he t lic haam en pesth uize n v oo r d e ziel ", w erd op een
Co ngre s voo r Vol ks ge zo nd h ei d geho ud en in Cob urg in 1852 opgem erk t: ..onze
gesticht En lijke n sle ch ts g ebouwd to t h OOr) der m ensheid " . In Il alie we rd b.V. in
1862 ge rapporte e rd d at er gesticht en w aren m e: ee n ste rfte va n 40tot 60 %. I n
Bel gië h ooprc men in 18 4 8 een verbete ri n g van de opvoedingsgesti cÎ11 en te
berei ken door het s! eise l van de ,.fermes hosp,ces" lIan dbouw ges tich ten i , dat
ech te r eve nm in al s o nz e rij ksvve ze ng es tich l en aan d e g este lde venlvach tingen
voldeed. Be ter ble ek Ouc p et iaux schepPing van oe fTleer ac ti eve hervo rmi ngssch o
len v oo r de .. orp helin s moraux" . ti e verlate n en ve rwaarl oosde kir-d e ren. Oo k in
Frankrijk. wa a r men de zorg vo or h et oud er lOZE kind hoogdravend ee n .,deHe
sacree" n oemde en de betro kk en kin de ren i o! .. en fa nts de la pa t rie " verhief. vl'as
de to estand n iet be ter da n eid ers. H et w as echt er Napoleon die, op g ron d va n
m il ita ire overw eg in gen. op g rot e sc ha al pl aat si ng va n ouderzcrg mi sse nd e kin deren
in gezi nsve rp legin g bevord erde en gere gelde medisc he co ntrö le lie t pl aa ts vinden .
In Zwi tserl and was in het alg em een d e toe st and niet v eel gunstige r: een ui tzonde
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e. Her voorspel der veranderingen in de gestichten in Nederl and
Dé 20e eeuw met zijn, voora l in de tweede helft toenemende democratisering van
onze maatschappel ijk e structuur, luidde ta f van verbeteringen in waarvan wij echter
het voorsp el al in de tweede he lft van de 1ge eeuw kunnen vinden. Wij kunnen
er hier niet uitgebreid op ingaan en beperken ons tot het vermelden van enkele
der belangrijkste pioniers en hun directe of indirecte invloed op initiatieven en
vernieuwingstendenties in ons land.
Volgen s Pestalozzi - de pionier op het gebied der .,Wohnstube-Erziehung" - diende
he: kind niet gedrild noch geplooid te worden door een opvoedingssysteem of
o nderwijsstelsel. maar moesten deze afgestemd zijn op de behoefte van het kind.
In zij n werk bracht hij naar voren de iiefde voor de natuur en beoefende hij met
de kind eren zang en handenarbeid.
Ned erlan d bleek een langzame leerling . De invl oed van Pestalo.zzi op het inrich
tingswezen zien w ij in het werk van de pionier en schrijver van het Mieren boekje
(1806, Ned. vert. Amsterdam 1933), Chr. G. Salzmann , die zo'n felle bestrijder was
van de verdorde, pi ë tistische geest in de toenmal ige gestichten. Hij werd zeer
b ekend door zij n opvoedingsinternaat Schnepfenthal en door de d00r hem gepropa
g eerde opvoedings- en onderwijsbenadering.
Van no g grotere invloed was de doorwerking van Pestalozzïs ideeën op een andere
pionie r. Joh. H. Wichern (1808-1881 1. die door zijn beroemd geworden Rauhe
Haus te Hamn-Horn bij Hamburg tal van hervormingen en initiatieven in zijn eigen
lan d. maar ook daarbuiten stimulee rde . De. Franse raadsheer Demetz stichtte - na
een bezoek aan het Rauhe Haus - de .,colonie agricole pénitenriaire" te Mettray
als paviljoenstelsel met een voor die tijd meer progressieve benadering van de jonge
wetsovertreders. Onze landgenoot I/I!. H. Suringar richtte, na een bezoek aan het
Franse Mettray, het Nederiandse opvoedingsgesticht Mettray te Eefde (1850) op.
De eerste directeur werd de baanbrekende onderwijzer Schlimmer, die in de
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dertiÇ)er jarer, van de 1ge eeu\v in de k irde rg evan genis te Ro tterd am de grondslag
leg de ',Io or oe zgn. progressieve aWl pak . een soe p el e var iant van he t we n o ve ral
nog heersende öis::ipli naire syslee m . Het p rogres sieve syst ee rn gi ng uit van h et
do en van e~'n be roe p op de goede wil en de medewerk ing van de pup ill en . D it
sys tee m zO cJ zich la te r over g eh eel W est -Europa v ers p re ide n door het we ri( en de
ideeen van de Be lgi sche psycholoog Ro uv roy.
De neo-pièlistische stroming in de Duitse redd ingsh uizen (gestichte n) insp iree rde
d s.O G. Heldri nSJ tot de stichting van de Ze ti ense inricht ing en { 18481 en het
doorg angshui s Hoenderloo ( 185 1:. George M u lle fs weeshuis t e 8rist ol b rach t de
evan g elist Va n '1 Linde nhou t erTo e de \V ezen inr ich ti ng Neerb osch b ij Nij meg en op
re riCll :en ( ., 863 ) H ij w e n ste . na<lr vQo rb ee ld van Muller. al le w e ze n grati s op te
nelllen orn Jne t hen .uit de hand d es Heer en te leve n " . Tegenov er d e t oe n in de
ge st icilte J- o verhee rsende dogma tisc he dwan g ste lde hij : , godsdieil st is n edic ijn
en dat geef t me n niet met emmer s. maar met eier lepe ltjes' . Hij int ro ducee rde
gedee lteli j ke co-e duca tie en in zij n o<l vil;oenen kOflc en broertjes e n zu sj es b ij elkaar
blij ven. Verder w as hij voorstander van d e beoefen ing \I a '1 zang en m u zie k en gaf
hij m et zij n kinderen uitvoer ingen doo r he t gehe le la nd als mio d el om pro paganda
Ie voeren en om geld in te zame len
Be langrij k vvas de in 1869 op ger ic hte VNeeniging in hel belang der Weel enverp le 
ging te Amsterdam die. getroffen door de onbevredigen de r es u lta ten va n de
wezenzorg in de inrichtingen. zich afvroeg vvaaraan deze resu ltate n te vvijten waren
Zij wilde een ve rgelijke nd onderzo ek instei len in binnen- en buiten land om een
ant woo rd t e krijgen op de v raag "naar we lk ste ise l de opvoed in g eie r wee zen m o et
word en inge rich t om hen zovee l m ogel ijl< te vorme n tot nu tlige bu rger s der
maatscha p pi j" . A an de col ieges va n regenten v an weeshuizen we rd en tal van
v ragen voo rgeleg d om zich te kunnen oriënte re n op ty pi sc he gestich tspro blem en .
Deze waren o .a. de uniformk led in g, de l ichamelijk" tUChtig ing. schol en in of buiten
de weeshuizen. De belangste!ling vo or de Ve r eeniging d aalde aanme rkel ijk toen ee n
van de meest prominente en we rkzam e leden van het bestul:r, ds. M . IN. Sc h e lt em a.
remonstr ants predikan t te Dokkum, zich ontoopte als felle tegenstander van de
geslichtsverp ieging . In 1874 richtte hij op de MaatschapPIj" IOC Op\(oeding van
\.Veezen in he t H ui sgezin - h et latere Zandbergen te A m e rs fo ort - aanvanke lijk
een veren igi ng ui tslui te nd voor gezinsve rp leging . Sch el tema voerde strijd op tw ee
front en. Na meli jk tegen he l exploi t atiekarakter van het systeem v an uitbesteding
d oo r armbesturen en dia co nie ë n én tegen de g es t ichten , die hij als " doodskisten
de r levenclerl" bet itelde .
In t us sen liep he t aa ntal wezen terug De oorzaak daarva n lag m inder aan de
toenemend e k ri ti ek op de weesh u izen en aan de oplevi ng va n d e gezinsverpleging .
da n we l aan de gu nstiger wordende levenso r n stant1ig hed en en de da armee sam en
hanger Jde stijgi ng va n de gemiddelde le v ensduur van de volw ass en er! In 1880
bedro eg de gemiddelde le vensduur van de Nede rl ande r 37 jaar ; in 1890-1899 ;.'vas
deze 40 ja ar doch in de pe rio de 1880-1926 bleek hij te zijn op ge lopen van 37
tot 57 i aa r om daarna tot op hed en jaar hjk s rr. et een ha lfjaanoe te nemen . In
feite werden hierdoor de iee gfo pende vveesh ui'ze n geconfronteerd met de eis het
opnamebeleid te wijz igen en ook halfwezen en verwaarloosde ki nderen op te
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nemen. De colleges van regenten die bevreesd waren "d at de goede naam van het
weeshuis da aronder zou lij d en" zagen het aanta ! kinderen in hun inrichtingen
afnemen , terwij l juist in de hveede helft van d e 1ge eeuw. de voorperiode van de
kinCerbescherming, het aa ntal gestichten voor verwaarloosde en criminele jeugd
ste eg.
I n de reeds enige malen aangehaalde Nationa ie Tentoonstelling voor Vrouwenar
beid (1898!. waarin een plaats was ingeruimd voor de behandeling van de
wezenzorg, trok een Pes talozzi-aanse slagzin de aandacht. Deze verkondigde "dat
ook in de gestichten de opvoeding bestaat uit een toenemend vestigen van onze
aa ndac ht op elk k ind afzond e dijk". De conserva lieve regentencolleg es hield zij voe
de afschaffing van de "bel-dressuur'", de noodzaak van bevordering van gezins
opvoeding, he! aandachl geven aan het gemoe dsleven van het kind en aan de
betekenis van de v rouw in de opvoeding. Men eis te opleidingscursussen \loor het
per soneel.
De directeur va n een rijksopvoedingsgesticht en een van de eerste orthopedagoge'
in Nederland (J. Klootsema ) sprak op het eind van de 1ge eeuw de nog steeds
actuele woorden: .. Straf sluit. toezich! omsluit en omgang ontsluit het kind " ,

f. De tw intigste eeuv/. De invloed der kindenilletten
Aa n de nog over.-ve gend donker-getinte gestic htshemel begonnen zich enkele
hoopvolle lichtp unten af te tekenen. In het bi j zo nder droeg daartoe bij het toene
mend aan ta l soci ale w ette n en rege lingen . De maatschappelij~e samenlevingsop
bo uw begon te veranderen; de stand enmaatschappij brokkelde af; de arbeidersbe
we ging was in opkomst.
Ongeacht echter de op grondvan de wet van 1886 ingevoerde verbeteringen in
onze rijksgestich te n - als reactie op het beruchte vonnis van Goes (1868), dat twe
meisjes van re sp. vijf en negen jaar oud wegens diefstal van enig' naai- en speelgoe
tet zeveneneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeelde - vertoefden omstre.eks
1900 toch nog vier- à vijfduizend kinderen in onze gevangenissen . De oorzaak was
ons verouderde strafrecht. maar ook ons civiel recht vertoonde ernstige hiaten. Zo
sW'ld o.a. de gestichtenvoogdij volkomen machteloos tegenover vaders, die hun
kinderen ui! een inrichting kwamen weghalen, ongeacht of dit de betrokken
kinderen geestelijk dan wel lichamelijk kon schaden. Men drong in toenemende
mate aan op wetsvoorzieningen, om dergelijke wantoestanden uit de wereld te
hel pen. In 1901 / 1905 was het eindelijk zo ver. Dankzij de in- en uitvoering der
kindervveHen. die het moge lijk maakten ouders uit de ouderlijke macht te ontheHer
of te ontzetten . Strafrechteliik kregen wij als straf de p laatsing in een tuchtschool
en als opvoedingsrnaalregel de beschikkingstelling der regering. die meestal
neerkwam op plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht. maar ook mogelijk werd in
een partic ulier gesticht en in gezinsverpleging (pro Juvencutel. De kinderbeginsci
wet bracht de m09 elijkheid van een subsidie-toekenning voor de verpleging van
vo ogdijkinderen en een vergoeding van kosten voor de verzorging van het te r
beschikking der regering gestelde kind . Ook die weeshuizen, die hun opnamebeleic
tijdig hadden gewijzigd en door het Ministerie van Justitie IVlle Afdeling, Rijks
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L2 ch t- en Op'Io ed ings we zen l als aa ngeschak el d g est ic ht 'N aren erkend d oo rda t zi j
vo ld eden aa n cie door de overhe id ges t eld e v oo r ""'aarden , konde n voor ;o eke n n ing
de r sub sid ie i n aanme rki ng ko m en
Ir. de we eshu izen h ad den in t u sse n all er lei verandering en en v ernieU w ' 'lg EJ I p la ats 
gevond en Het re gente ncol lege v an h et Diacon iew ees hui s te Am sterd am nam in
19 0 3 he t vo lg ende beslui t: .. He t Best u urwo rd e b ij de opvo edin g de r We ezen
bij ges taan door ee n d irecteu r. een r1 a n van paee agog ische on tw ikk eling en be 
kw aamh e id en v an zood an ig en m aa tsch appe lijk en sta f1 d , d at he t Bes: llur hem de
v erei scht en inv loe::i o p de n gan g va n zak en ka n v erl een en " . In de pra1.: ti jk k v...am
d e st and enverh ou d in g '1og wel even o m de h oe k kij ke n . m aar er vo n d in all e geval
ee n ove rd'a ch t va n het int erne belei d aan de o irec leu r plaat s He t heette ., Hi! 
de dir ect eur - he eft zi ttin g Ir, elke b estu ursv ergad eri ng , rak ende de ve rp legin g en
o pv oeding d er Vvee zen en hee tt da arin ee n adv ise re nde stern " . Bee rlin g sc h ree f
hierove r in 1907 " M en ee greep eind elijk. d at aan hel hoofd van een w ee sh u is al s
he t onz e niet ieman d mo et sta an . d ie machinaal d e be ve len v an be st uu rd er s en
b est uu rderes sen ha d uit t e voeren . m aar m ed e h eeft t e oorde e len o\'e r al les. wat
geacht kan w or d en in het b eian g van een g oe d e en oord eelku fl di ge op voe ding " .
g. Vers cil illende ui t gang spu nten in de w ezenzorg
In de wezen zorg v an d ie tij d wa ren du id eli jk twee ve rsc hillende rich t i;l gen te
s ignaleren . De ene v on d d e gest;c htsverp leg ing ui t den boze en st elde als enig
alt erna lief de g ezinsve rp legin g , terwij l de an de re de g e st i c h tsve r ~l e gi n g t rou w b lee f
doch o nd er de d ruk van de krit iek n aar ve rbe t er ing va n d e to epassin g erv an st ree fde .
Een typ isch voo rb eel d hiervan w as h et Burg en"leesh uis te Gron ingen. w aar de
rege nten in 1910 lOT he t inzicht kWiJ m en , ..dat de m e isjes t e eenzijd ig wa ren
o pgev oed ged u ren de hun la n g du rig ve rb lijf in he t w ee sh uis". Het wa s na mel ijk
gehleken, da t v ele n1 ei sj es b ij h Uil werk ge ef s ters m is luk ten en de rege nte n k w amen
to t de conclu sie . da t der h alve ee n korter verb liif in he t wee shll is w as aa n gev... ezen .
w aard o or de m ei sjes mee r om g ang m et m ensen b uiten d e inri chti ng ko nden
hebb en . In h e tz elfd e we eshu is schafte m en in 1912 he t wezen -uni form af. d aar
he t drag en ervan .,op de kinderen d epri me ren d w e rk te".
De ree ds eerder genoemde Maa tscha ppij rer Op ,'0 e din g van We ezen i n h el H u is g e 
zin. d ie bij haar op ri cl1 ting in 187 4 een vu rig v oorsta nd er was va n d e to epas si ng
de r gezinsve r ple9 in g zie n ...v ij o nder Jhr. W. A . Ort! - de op v o lger van as Sch eltema
- in d e t w in! i ~l e r IM en 'lij n koe rs v eril nderen. In de zorg voo ' het zij n t h UI S l1l issen de
ki nd za gen we in het ve rl ed en bij de toe n emende k ri tiek op de g estic ht sve rp leg ing
telken s een accentve rleg g in g naa r d e gezinsv erpl eg ing pla at svi nden , do ch O llt
zoc ht naa r een t u ssenweg, name lij k ge zi nsopvoed ing in kl e in in te rn aat sve rba n d . l n
het doo r h em gep ian d e kin de rdorp (Za ndwij k en Ko rho en ) h oo pte h ij oe voo rde len
te kunnen bi ed en v an g oed e pleegge zinnen e n d e n ade len va n d e g est i c h ~ s ve rp l e 
gi ng te ku nn en ve rmijden. Onde r d e ee rst e v ersto nd hi j het aan stellen van jon ge ,
b escha afd e en o n twik ke ld e rne dev.l erker s, het scheope n va n een hu iSelij ke sf eer,
h et to epa ssen va n co - educa t ie en d e opr1ame v an kindere n van v ers chil lende
l eef tijd, vrij cont act met de bu i ten we rel d en d ea.1n ame aa n ond erw ij s en op lei d ing
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b uiten de t eh uizen . .0.. Is t e v ermijden nadelen zag hij d e grote nivellerende groepen ,
de hiéra rcn isc he bele idsstructuur, het gemis aan con structief- emotionele relaties
e.n de v ervreemdi ng van d e gewone maatschappij . Hij stond overigens niet afwij
zend te geno v er de gesti c h ten . zoals h ij oo k de gezinsverp leging niet afwees . maar
in d e laatste was hij we l zeer tele u rgesteld. Hij meende, dat de contacten met de
ouo ers en de andere familieleden de r kinderen beter tot hu n rec h t zouden komen
in kle ine tehuizen . omdat d e m edewerk ers minder kw etsbaar waren en gemakkelij
k er d oo r de oud ers aan va ard werden dan pleegouders. De gro ndgedachten van O rt t
vind en INij teg enwoordig terug in de gezinshuizen.
W a t n u de beoordel ing v an de gezinsverpleging door Ort! b etreft, deze was te ster"
emot ioneel beladen . Hij onderkende onvoldoende dat de oorzaken van zijn teleur
stelling lagen in de falende sele ctieprocedure voor de pleegouders, het gemis aan
v oldoende bege leid ing van pleegouders en pleegkinderen en het ontbreken van
p artic ipatie van de kant van het kind. Deze vorm van verzorging was technisch
gezien slecht ontwikkeld . In deze p e riode vond de tehuisgedachte grote stimulans
door de activiteiten van d e oud-kinderrechter mr. G. T. J . de Jongh, die de tehuizen
m et b epe rkte v rijheid introduceerde i 1926).
Tw ee ing rijpende gebeurtenissen die de ontv'Jikkeling van de kinderbescherming
r emden w aren de eerste wer-eidoorlog ( 1914-1918) en de eco!1Qmisch-sociale
crisis van 1929 m et zijn nawerking in het begin der dertiger jaren . Weliswaar was
Nede.rland niet direct betrokken bij het oorlogsgebeuren , maar de langdurige
m o b ilis at ie veroorzaakte een ernstig personeelstelkort in de overvolle gestichten.
E-rn stig w as ook de sociaa l -e conomische crisis met zijn bezuinigings-repercussies
(rap p ort W e!ter;' die de subsidies en de uitvoering van civiei r.echielijke plaatsingen ,
namelijk: observatie en va stzetting van onder to,e zicht gestelde kinderen, beperkten
en het pe rsoneelspeil de r rij ksopvoedingsgestichten sterk o ndermijnden.
I n het buitenland verscheen in deze periode een felle publikatie tegen de misstan
de n in in ric htingen. o .a. in Ou itsland (Hampe l). Zwitserland (Doorli) en Frankrijk
\ Rou b aud ). In onze particuliere gestichten domineerden de caritatieve opvattingen
en werk ten de zu ilen behoudend en belemmerend. De sfeer werd gekenmerkt door
een gezapige zelfgenoegzaamheid, terwijl door gebrek aan kennis en inzicht, lOwel
ij b estuur als directies, ternauwernood aandacht werd besteed aan de pedagogi
s che p rob lematiek van het inrichtingswerk.
h. Bui ten la ndse en b inne nla ndse pog ingen tot v erbetering
De onts tellende gegevens van Charlotte Bühler en Hildegard He tzers experiment
in vVe n en, die de negatieve invloed van de gestichtsverpleging op zeer jeugdige
kin deren signaleerden, een verschijnsel. dat de Zwitserse psychiater Lucien Bovet
al s "a ff ek riev e avitam ir1ose" kw alificeerde, beroerde de Nederlandse gesticht.swe
re ld nau we li jk s. H etzelfde g old voor de resultaten van August Aichhorns experiment
in Obe rhol labrunn in Neder-Oostenrijk. Hij toonde aan , dat d e doorsnee-opvoeding
in ges t ic h ten je pro blemati ek van h e t verJliaarloosde kind eerder verergerde dan
verbete rde. De Nederlandse psychia t er Fri ts Grewe l w aarschuwde voor individuele
en soci ale m isl u kki n g in inrichtingen door wat hi j noemde de " bedekkende"
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ges t lchlsopvoed ing. In En gelan': vonde r w ij in elic periode he t werK va n Homer
Lan e en David W il !s. die ev en als A lchho rn ui tgingen van respec t vOOr het ki n c e n
de ind ivi du eeL lhe ra pe u Tlsch e er' cl ernocra: isc he oenade ri ng b evorde rde r ' ..shared
respons Îbilitv· · i . N ederla nd wa s echter hard leers . wan t ze lfs ce yositi e'Je bi jdragen
van enke len onzer eigt!I1 gesllc lHswerke rs. zoa ls "' evrouw H oncoo p- Beek vel d.
dire ct ric e van hel Rijksopv oed in gsge s: ic nr vo o r Me isjes te Zei s;. d ie vo l ledig brak
met de monOiOne gang van zaken en oe me isj es in discussie g roepe n b racht. to t
participatie stimul "lertie en de ed dee lnemen aan exprcss iespel . kreeg te rnauwer
nood aandacht. Hetzel fde gold voor h et we rk va n. haa r co ll eg a. ds. J . Visser
directeur van Ilet Rij ksopvoedi'lg sge s tlcht te A mersfoo rt. wa ar de jong ens een soor:
zelfb eSl\Ju r h adden , oe gewo ne amhac t'l ssch ool bUil e:l de inri-:;llling belechten e n
een uitstekem1 muziel( l(orps had de n. d at elder:; u tv oer in~e n g<:l f. Or : ts we rk ~!j mu
leerde de Zwitse r Emsl f"Î011er lO : 'le t o pric h tel1 van de be ken d gew orden m-ichtirg
Der Erlenhof te Rh ein<l ch bij Bale ,. r.; aar In Nederla nd bleef zijn in IJloedgeri ng . K.
de 8 100is b evo rderd e in Z o ek t hc r Verl orene te ROlle rdan d e sam en\lverh. i·19 va n
de inrichting met een in- el1 extern wer o(cnc M .a B. team {Med isch Opvoedku ndg
Bureau). Dit waa rd evo l streven vor:ó tocn we inig of geen navolging . De Vere niging
ViJn D lre cte urc n lie t vve liswaar voordrachte lI houden . m aar v eel effect had dat n iet.
Het merkwa ard ige \'vas . da t de felle be roe ri ng In het buiten land naar aa:lleidi ng van
de wantoestande n in de gest iChten aldaar bij ons niet tot een kri fi sc he vraa gs:ell ing
leidde ov er de Si:UJlie in onze eige n inrichting en . (" rw ijl het toch w aa rl ijk niet
ombrak aan waarsch u wingen . De psycho loo g A. Chorus toonde aa n dat in onze
r.k. gestichten 13 'jo debielen verbleven . waarvoor geen opvoed ings- noch onder
wijsmogeli jk hed en w aren om hen doe lm atig op te vangen. Nu achtera f w e1en wij .
dat de gestichtsopvoeding ge en identiteit had: bove ndien bc stO:1O gesli chtsoaeda
gogick nau we lijks ef] vverd de lii e:atllu r die er was door de praktijkwerkers niet
gelezen .
De tweede wereldoorlog ( 1939- Î 945) had voo r o ns te n gevolge de bezetting van
1940-1945. Onze gezi nsverp leg ing raak.:e ge';sol ee ró door het vervoersprob lc.em
en de gesticllten maiJklen een uiters t moeilijke t ijd door, niet alleen door tekor! op
materieel gebied , maar ook. door d e d ru k . die d e belener uitoefende . door het lol.:ken
van jongen s en meI sjes tot d ienstne m ing in m ilÎla i re en pa ra-militaire organisaties.
Van de k ant d er in rich ti ngen wa s er gee n collabor atie rne, de viiand en de pro
Dui tse N.S.B. had wein ig ofgeen invl oe d . Na de be ze tt ing hadden w ij de trieste
nasleep van enige duizende n kinceren van N. S .B.-ers. die ondergebracht meesten
word en. daar hun ouders geïnterneerd \Iva ren. Er w aren t evens een paar d ui zend
jeugdige po litiek e d elinqJenten. die berecht moes ten worden . Er w as vardereen
groot aantal ondergedoken Joodse ki nderen, w ier o ud ers en fa milie omgeb rac ht
waren in de Duitse verniet ig i'1gsk arTlp en. \lVij kurme n OD dit al!es hie r helaas n iet
verder ing aan . daar he l bUi ten he! beslek v an dit art ikei valt . He tze lfde geldt voor
oe na de bezetting sterk to ege nomen jeugdcrimina li teit en de hie rmee samenhan
gend e overbezetti ng der inri ch ting en .
Direct na de wereldoorlog kwam all erle i ric ht ing gevend materiaal ter besch ikki n g
vanuit hel bui ten lan d. o.a. de Ämenkaans e 5 ta r,défr(}s be treffend e gez ins- en
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g es,ich tsve rp legin g, de p ublikaties V<ln Redl , een leerling van Aichhorn. en de
geg evens o ver Da vid Wl il s' Q -Camps . Dit alles vermocht hier niet aan te slaan.
te rwi jl de veldwi nnende techn ieken als case- en groupwork pas zeer laat in het
inrichtingswe rk doordrongen . Het oHiciël e Curris -rapporc ( 1946), dat de Engelse
kinderb escher m in g kr itisch onder de loupe nam en allerlei noodzakelijke vertJeterin
ge n aangaf. ontsn aDte in o n s land pra ktisch aan de aandacht. Nu was het intussen
rl' et zo _dat er helem aal nie ts gebeurde. Integendeel. men veranderde de verouderde
struktu ur van de regent-a ch tig fLJn~tionerende Nede rlandse Bond tot Kinder
bescherming i n de meer democr atisch w e rkende Nationale Federatie, met als
'.·.. erkorgaan he t Natio naal Burea u. M en richtte een bibliotheek op . die later het
"arak ter zou krij gen van een '.'vaardevo! docu m entaii e-centrum voor jeugdkwesties.
\;1e'1 ging \'verf.soorten onderscheiden, wals gestichtsverpleging. gezinsverpleging,
gez insvoogdij . m aar in de pra><.t ijk bleven de belange n van de behoudende gestichts
verpleging het iangst en hel sterkst domi neren, daar zij in de verzuilde federaties
en daardoor in de National e Federatie de grootste invloed hadden.
i. Geremde groei
Het NarionaalBureau. alhoewel in zijn jaarverslagen te lkens auenderend op de
onevenw ic htige verhoudingen en de domina n tie van de gestichtsverpleging, kon
daar we i nig aan veranderen. Het jaarverslag 1949 meldde, dat van de 18.695
voogdijpupillen 56 9& in gestichten en 44 % in gezinnen was ondergebracht. Vooral
voor de r. k. verenigingen was het beeld ongunstig en waren de percentages resp.
63 en 37 . Bij de protestanten 51 en 49 en bij de overige - niet-confessionele
28 en 72. Voor de plaatsingen voor de Gemeentelijke Sociale Diensten bleek de
situatie nog ongunstiger. Hier was de gestichlverpleging 58 %. Hoezeer zich de
ges t ichtsplaatsing als sleu r wist te handhaven bleek overduidelijk uit de jaarversla 
gen van de Nationale Federatie. In 1955 was de gestichtsver.;.leging nog 51,2 %
en de gezinsverpleging 48 ,8 ; bezien wij d e leeftijdsgroepen . dan frappeert ons. dat
de meest kwetsbare groep . nl. van 0-6 jaar. in de r.k . inrichtingen 63.7 % bedraagt,
bij de protestanten 47.2 en bij de niet-confessionelen 38,2 . Het is duidelijk dat de
nfel-confessionele inrichtingen niet de ballast hadden van het verleden en dat men
hier primair uit kon gaan van de behoeften van het kind, telWijl de confessionelen
in de eerste plaats rekening hielden met de bestaande gestichten. Intussen was
er een opleiding A en B Kinderbescherming ontstaan, in 1948 door de Nationale
Federatie erkend. Het was gebleken dat 80 % van de werkers in de opvoedingsin
richtingen nier meer opleiding had dan de lagere school. De Scholen voor Maat
sch appelij k Werk gaven aandacht aan de opleiding B en lieten studenten van de
dagsc hool volontair-perioden in een inrichting doormaken . Men was echter in het
algemeen zeer ontevreden over de begeleiding in de inrichtingen en over het feit
dat de volontairs gewone groepsdiensten moesten verrichten tegen een klein
zakgeld. De opvoedingsinrichtingen vonden de volontairs meestal te kritisch; geen
w onder dat het aantal g ediplomeerde maa tschappelijke werkers in de inrichtingen
zee r kl ein b leef. Overigens moet opgemerkt worden. da t de baan van groepsleider
in inrich ting en w ei nig aantrekkelijk was door de lage sociale status. het gemis aan

55

een behoo rlij ke re ch t spo si tie , slectlle arb eidsvoo rw aa rden. gebrekk ige op leiding ,
lang e werkdag en , geri nge sa laris5en - di kv\'ijls met ontbrekerde penSioen rege li ng
- en onbevredigende h u is vest ing voo r het intern e oerso neel. Ond er di e or.ls t andig
heden is het eigenlijk nie; zo v erwo nde rl ij k dat d e re side nti ële pecla gogiek een
stiefkind bleef en da t er van een pe dagogi sche d ifferen ti a tie van inric htirgen we i ni g
te rec htkwam. te rw ij l r et opna m eb eleid de to C' S '/ 8n de kritiek niet ko n ve rdra ge n.
Va n de kinderen . die in 263 inrien tinge n verb leve n . we rd 41 % als norm aal
gekwal ifice erd Overige ns is het pas de laats te jaren . da t de overhe id d oor haa r
subs idiebele id deze b ecenk e1ijk e situa t ie trach t te vera nderen .

j.

Het voorspel v(ln de zo gena amde al: ernali eve benadering

De gesti chtsve rp leg i ng bl ee f zowel sociaal als ,Jedagog isch gezien een m in of mee r
geïsolee rd bed rij f. Bes turen en dire ct ie s h add en ove r het algemeen w ein ig begri p
va n de pl aa ts, d ie d e ges tichisop voeding behOOr! in (e nemen b innen het kader va n
een socia al je uqd we! zijnsb ele id.
Na 1945 o n tSton d in Frankr ijk een beweg in g om officiële erken ning re ve rk rijgen
en hiermede ee n sta tus Voor de o pvoede r va n de onaangepaste jeugd, la te r
herdoop t in .. éduca le u r spécialis é" , di e een ople rding had genoten en een beter
salaris diende te kr ijge n. De nawerking In Ned erla nd w as de oprich ting van de
Stichting van VI/e r kers in de kinder bescherming. Een bel angrijk stimu lator voor de
kwaliteitsverbetering van het werk werd het m aandblad De k oepel. t egenwoo rdig
na fusering mer hel r.k. rl1 aa ncHJlaci Mo / aïef:., Sjo w ge noe nd. Men stree fde naar
een belere d i fferent i" rie '.IJ 11 de innc htlngen . He! onbevredig ende w as, d a t de
b es taande d i He rent latie gee n pe dagogisch geplan de basis had en dat een me tho
diek voor differentiatie niet bestond.
He t geschrift nr. 31
in de wa ndeling naar d e voorziner van de onde rzo ekcomm is
sie RappolC Ko ek ebakker genoem d - van de Naliona/e Federatie. geti teld Verzor.
ging en Opvoeding in K in dertehuizen ! 1957 ) had de ui (werking v an een ko u de
douche. Het on th ulde ernstige lee m t en In opna me- en p iaatsi ngsbe lel d , p eda 909 i 
sc he benadering er! ra pport age. Dil ra p po rt heefr ind i reCl to t det ail -verb e:eringen
in inrichtingen bijged ragen en o. a. gestimu l eerd to t de inste ll ing var! ee n we te n 
schapp elij ke comm issie op het gebied de r justi tiel e kinderbescherm ing on der
auspiciën V iln het Mi n isterie v an J us tit ie . Deze c omm issie zo u de ministe r van
advies d ienEn in za ke het verlen en v an fina nciële hulp v oor experim ent en en
projekten op het geb i ed van int ra- en ext ram ural e zo rg .
In de laatste tie n iaa r liet zi ch de tendens tOl democratiseri :19 . ook in de in rich tinge n
in toenemende mate ge lden . H ie r lag he, acce nt flJe t ZOzeer op d e tec hnische
verbetering van hel pedagogisc he we rk. dan wel OP het aefinitief afrekenen met
een als totaal vero ude rd besc ho uwd e struktuu r. g eL, enme rkt doorhierarchische
beleidslijnen, betuttel ing va n kind eren en jeugdigen en het ju st it iële kara kte r van
de kinderbescherming. In plaa ts van de nad ruk te legge n op het integratie -m ode l.
dat de aanpassing v an het kind aan de maat sch appij beoogde . stelt men het
con fl ic tmodel aa n de o rde . \/o lgens he t corflict model moe t de mens geho lpe n
worden om zó te veranderen . dat hli zijn om gEvin g (betrokken instanties ) kan
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d wing en oo k eens naar hém te luisteren en uit te gaan van zijn behoeften en
verlangens, in plaats v an hem onaangepast te verklaren en als zodanig te behande
len. Voorb eelde n zijn de ge ruchtmakende acties van de Belangenvereniging minder
jarig en (1 971), met de uitgave van het Roze Pand/ec en het Zwarcboek Zetten
i 1970i. de bezetting van het Nationaal Bureau en van een aantal inrichtingen : de
acties v an de Bond van wetenschappelijke arbeiders, de Bond van ouders van
minderjarigen - aanvankelijk genaa md de Bond van opzijgezette ouders - het
Adviesbureau kinderbescherm ingsconfliclen, het Lande"ïk beraad van alcernacieve
huipverieners (JAC. Release en Sosjale JoenirJ en de Ombudsman . Zij alle, inclusief
d e massa-media , bekri tiseerden fel de opvoedings inrichtingen en hl;?t justitiële
cac het der kinderbesc herming. Men drong aan op insp raak en participatie van
l(inderen . ouders en pleegoude rs. Men verlangde inzage in de over ouders en
kin deren uitgebrac hte rapporte n en gelegenheid voor de betrokken partijen om die
rapporten - van de R aden voor Kinderbescherming - met de autoriteiten te
be spreken. Overig ens heeft niet alleen de gestichtsverpleging zijn problematiek,
ook de gezinsverpleging heeft zijn zorgen . Uit een onderzoek - ingesteld door H.
J . den Otter - bleek, betreffende 179 kinderen in gezinsverpleging, dat 54 %
herhaaldelijk van gezin verwisselde en 43 % er zich niet thuis voelde. De literat.uur
op het gebied van gezinsverpleging en inrichtingsopvoeding, die lange tijd zeer
sc haars bleek, werd intussen zowel nationaal als internationaal bezien een over
dadig beladen dis. De aanhangers van het conflictmodel zijn er primair niet in
geïnteresseerd. Voor hen is het zinloos een kind, slachtoffer van milieu-omstandig
heden. naar een inrich ting te verJl.'ijzen als er niets gedaan wordt aan de opheffing
van de oorzakelijke fakteren van een tegenover zijn kinderen fa lende gemeenschap.
Ditlaatste vereis t vooral een betere preventie , zoals uitbreiding van huisvestings
riogelijkheden , aanleggen van speelterreinen, adventure-, tra inings-, sport- en
clubgelegenhede n. Ve rder tijdige hu lpverlening aan ouders en kinderen in noo.d,
milar dan zonder oetuttelingskarakter.
k . V'Jezenzorg verd wijnt; andere noden vragen de aand acht.
De w ees hui zen hebben alszodanig pra kt isch afgedaan . In onze welvaartsstaat. met
zij :-. sterk gestegen gemiddelde levensduur (m annen ± 71, vrouwen ± 76) Lijn de
w ezen geen nat ion aal prob lee m meer. Andere kategorieën van kinderen vragen de
aanda cht. Volgens de Sii chting W eizIjnsbevordering Weduwen en Weduwnaars
(Stich ting W.W. W.) bedraagt in Nederland het aan ta.1w eduwen 450.000 en het
aa 'lta! weduwnaars 1 50.000; h et aanta l kinderen hierbij betrokken, wordt geschat
op 360.000. Ve rele r is er de problematiek van de kinderen van gescheiden ouders.
In 1963 was het aantal echtscheidingen 5851. In 1972 14.938. Het aantal
kin deren daarbij betrokken is ruim 20.000. Een noodgebied vormen de jeugdige
we rk lozen die ru im één kwart van het leger eer werkl6zen uitmaken . De onbevredi
gende woonsituat ie is een zware negatieve druk op lal van gezinnen. Het woningte 
kon bedraagt volgens ir. H. O. Eckhanclt v ar} het Bouwcent ru m te Rotterdam
450.000. terv,,'ijl 800.000 woningen als slecht of onvoldoende worden beoordeeld .
Bo v endien blijk t. dat flatwon ingen de contactioosheid bevorderen en een psychi
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sch e druk uitoefene n op ve e huisv rouw en, \'\le lke een s to rend e nawerk ing c p Il el
gez ins leven he eft . Men heeft he t ac ute pro bleem van w egg elope n k ind e ren. w aar
de alternatieve hulpverlen ings org anisat ies voor in de bres springe n . M aa r er zijn
ook de .. sleutel-kinderen" , waa r de c lub- en Bod da er t-teh u izen iets aall trachten
te doen , De laatste paa r ja ar krijgt men oo k aand acht voo' de mish ande lin;}sgev al 
len van kinderen door onire dd erde oude rs. w aarv an ongeveerd 1200 per jaar
bekend worden (top van een ij sberg l ; 160 li eoen daaro ij zwa a r sc hede ll etsel o p
en ruim 1000 hadden been- en botb reuk en. In v erband hiermece werd i'1 1972
het instituut van vertro uwensa rtsen ing este ld , o m g evaa r-situaties eerder op te
sporen en er tijdig iets aan l e doen . Ove ri ge n s is er nog het grote gebied v an de
geestelijk en lichamelijk gehand icaote ki ndere n en de daarbij betrokke n SO m S
noodzake lijke intramura le zorg, benevens de noodzaak van hu lp en begeleioir.g aan
kinderen en ouders.

De ontwikke ling van de res identië le ionho- )pe d agogiek
De residentiële lortho-lpedagogiek is een ta l< v an wa t vroeger heilpedagogiek
(Hanselmannl werd genoemd die ten doel heer: bestudering en in teamverband
toepassing van multidisc ip linaire vak k en '1 is en m idd elen binnen het kader van de
residentiële sett ing ter bevordering van d e ind ividu ele en sociale ontplooi ing van
het emotioneel. gees telijk of lichamelijk gestoorde -- dan we l gedragsdeviante 
kind. Het betreft hier kinderen. die ex tramuraa l, d .w.z. in eigen gezin of substituut
gezin , onvoldoende kunnen worden geholpen . De residentië le iortho-)pedagog iek
is een nakomertje. dat lange ti jd zeer st iefmoederlijk was bedeeld en pas de laatste
jaren de aandacht krijgt Alhoe w el wij de resident iële pedagog iek kunnen defin iëren
betekent dat niet dat w ij in de praktijk van het w erk v eel verder zijn den he t
verzamelen van informaties betreHende u i: de praktijk geboren benaderingswijzen
en exoerimenten. V'.Iij zijn nog in een zoekende fase . die bemoei lijkt word, door de
vervvarrende veeihe id van uitgangspunten en het gemis aan voldoende richtingge
vende follow-ups en research-gegevens . Daarb ij komt dan nog , da t de verande
rende rlaatschapp ij-struktuurons telkens met een anderoorzakenspe l van devi ant
gedrag confron'ee r t. \,v'i kunnen hier n iet dieper d aa rop ingaan en m oeten ons
beperken tot een bondi g e samen v aHing v an de hoofdken merken van d e residentiële
benadering.
M en kan de praktijk herle iden tot een ach na l bas ismode llen v an inrichtingsp edago
g iek nl. :
1" het disc ipl inaire model
2 <> het progress iev e model
3" het sociaal-pedagogische m od el
4 c het psycho-ind iv iduele m ode l
5 " het typologische model
6" het eclectische m oc el
7'" het fam ilie - of gezinsrnode l
8 c het alternatieve model.
Men kan deze vergel ijk end evaluere n aan de hand van cri teria zoals: opname- en
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pla atsi ng sbeleia . i n terne be leidsstruktuur. com m unica tiesysteem (venikaal en hori
zontaal), program m a en strategieën, roi en funktie van de groepsopvoeder en zijn
p laats in het team van specialistische medewerkers. de groepsdynamiek, groeps
grootte. leefk limaat en dagindeling, de rapporten , de gemiddelde verblijfsduur, de
aard van de conta c ten met de ouders, de wisselwerking met de buitenwacht, de
onder..... ijs- en trai nin gsmogelijkheden. de overgang naar de vrije maatschappij,
nazorg. fol low-ups en research. Hier verder op in te g aan valt ui;eraard bûiten het
bestek van onze b ijdrage .
In onze inrichtingen heeft het traditionele. disciplinai re. paternalistische, in wezen
repressieve model het langst gedomineerd. De benadering was gebaseerd op een
reglementaire hiërarchie en een statisch gezagspatroon . De opvoedingsmiddelen
waren : gewenning aan orde en regel. het geven van ondervvijs en a,beidstraining.
Doe l was het moduleren van het kind tot een volgzame en arbeidzame wet
eerb iedingende burger. Aanpassen aan het gereglementeerde levenspatroon was
het wachtwoord. De innerlij'ke behoeften en noden van he! kind kwamen nauwelijks
aan de orde, De kritiek bracht terecht naar voren het monotone dagritme. het
domineren van de subgroep-mo raai, de negatieve invloed van informele leiders
(k rachtpatsers), de verruwing van de medewerkers door het systeem (experiment
Stanley Milgram en D. Mantel!. 1970) en verder het starre strafbeleid . Bekend is
de vern ietigende kri tiek van A lbert Deutsch, Roubaud, Loosli e.a.
De progressieve benadering (Schlimmer, Rouvroy, Deliemeuxt was een soepele
variant van het nu versluierde disciplinaire model (repressieve tolerantie). Er wordt
een beroep gedaan op de goede wil van de kinderen om tot samenwerking te
komen . De progressi e bestaat uit de grotere vrijheid , die men geleidelijk in toene
mende mate kan verdienen (gesloten groep. proefgroep. eregroep). In de praktijk
bleek echter. dat de verinnerlijking van waa rden en normen, die deze benadering
_ de Z.g. "posi tive enforcement" - beoogde (Eysencki bij de jeugd lang niet altijd
aansloeg. Een voordeel was echter, dat in de promotiegroepen de "eaïd-dominan
tie". de negatieve subgroep-cultuur en o.a. het zwarte schaap in de groep vrijwel
uitgeschakeld werden. maar als ernstig nadeel gold dat relatie-arme jeugdigen. die
een vriendje hadden gevonden of een positief contact met een groepsleider dit door
zo'n promotie weer kwijt raakten. De benadering was te sterk gericht op prestatie
en te weinig op hulpverlening aan het kind wat zijn innerlijke problematiek betreh.
Het heeft lang geduurd vóór men besefte , dat de bron van de ontreddering door
deze aanpak bij veie jeugdigen onberoerd bleef en dat achter het mom van een
gunstig aanpassingsbeeld de onaa ngepastheid verborgen bleef. Deze benadering,
die i n Vvest-Europa grote opgang maakte , veriiep echter na de tvveede wereldoor
log.
Het sociaal-pedagogisch model beoogt het betrekken van de jeugdigen bij het
opvoedingsproces in en door de gemeenschap. De ik (jeugdigel-wij (gemeen
schap)-relatie is hier middel vóór en doel van de sociale vorming en wordt als enige
mogelijkheid beschouwd om de betrokkenen tot meedoen en handelen te motive
ren . Er bestaan allerlei varianten, zoals de ideologisch gebaseerde vorm van
Makarenko in de Maxim Gorki-kolonies. Een andere vorm is die van W. R. George
! Daddyi. met zijn junior repubfic-fJpzet. die als grondmodel gebruikt de Amerikaanse
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COrîS !li u tle en re g ering svo rm . H ier is her pa rOOl nothmg ..... [ h OLi la;:,ou r' . Oe
En ge srn an Da '/id \l\jills n oem t zi; 1) toepass' nr;; eé'l v an . shared resp onsi bii :\. .
i gedeeld f? v era n two ord eliJ khe id ". Hij belrBch , een co mb ina: le van ee rl tne;aDeJ 
tisc h ger ich t e ind l\li du eei- ped ago gi sche be nade ring rret een so cl aal-p ecagog ische
(Barn s· cn Hn wksp ur ex{J e rim e nren el) d e O-ca m p :;). Geo rg e s de en ige d ie
op rr erkt e. d at zij n toepas si ng all eel) kan s va n slagen h ad bij d e jeu gd igen d ie zich
vrijlNllIlg Ire idden én ee n be vredig ende in telligentie hadde n Ee Ci aard ig bee ld v an
het soc iaa lo edagog iscn m o de ' w o rd t w ee rgegeven i, Howa rd Jones ' J eug d 117
verze i ( 19 6 8 ). ln de N ed eri ancse toepa ss ing ind e rw in ti ge r jaren (Zand be rgen )
bleek. da t de pa rti cip at ie van de jo ng en s en m ei sjes in dit model 'l s t levend ig s t
" .. as en het b es: vormend. als he t zoge n aa m d e zeifbe s: uur g een al te dom ine rende
eige r) ie ider s had, d aar ande rs o nd er he i m o m Vil n êk ti eve d eeln am e en leven d ig e
discussies d e g ro ep meest al zich aan de le id ers co n for rne. erde Overigen s ~•.Ier(l
d uide lijk, da l b ij v er sc h if le nde ki nde ren het zel fo estuu r nie t aan sloeg . d aa r l ij
em o ti oneel te sterk b ek lemd zat en in hun ei gen p ro b le m ati ek. Voo r hen bl eek een
ik -w ij-ver hou di ng all een moge lijk . a is e r e erSt een ik \ kindl -j j (op v oede r of ar de re
volwa ssen ei re latie w as gev o rm d. B ij de ik -th er élpie had de be tro l.;ke:l thera;J eut
terdege reken ing te ho ud en m et he t g ro ep s - i n t e ra c: i e~ roces w ild e zijn cliën t nie t
in onnod ige moeilij k heden geraken . Sele ctie b ij oon am e ble ek rlOod zake lijk, zelfs
als een j eugd ige zich v rij w illig m el dde.
Een va riant is de rh erap eur;sche g em eenSchi1{J sfJ ena de ring . zoa ls die to eg epas t
word t in Am ste ll an d lSa ntp oort l, de Vi erspr ong (Ha lstere n) S t. \lVili eb rordu s (He i
1001 en t rouwe ns o o k o p Za ndwij k !.Ämers foo rt l. Uitgan g SDunt is d at all e the rapi e
int era cti e is. M en ka n inrra p syc hisc he integra tie en soci ale int egrati e n iet v àn elk aa r
losko ppe len . Het es sent iële is d e samenlevin g a ls beha nd eli ng sfa cro r en d e weinig
ge p ro no nceerd e so c i ale hiërarchi e. Het is een g ez amen iijk zoek en rtaar ee n o p lo s
sing v an in terne (ta al-angs t ) en t lls senp ersoo nlijke (c omm u nic atie - en rel atiesroor
nisseni proble m a tiek. De so ci ale co ntrole g esc hied t door c e ge m ee nsc hap . Uit ein 
delij k doel is het k un nen verwerke n v an fr ust raties. ag re ss ies en het opvo eren va n
de spanning s tol e ra n tie. De zwa kke s te e u lii ft de d iscong ruenti e v an d e b e'lan de 
lingssituatie en de si tuatie in he t ge wo ne leve n.
Het p s ych oindi viduefe m o del heeft zij n oorsprong ;n he t \v erk van A ug us t Aich
horn. Hij g ing van de op v attin g uit, d at m e n Voo ral rekeni ng mo e! houden m e, de
bagage va n het o pgen o men kind. d ie bestaat ui t p s\'c hisch e t ra uma ta . o ndergan e
tele u rstellin ge n, Wa ntro u w en tegen vo lvv as se n en d ikwijl s zi ch uitend in ooenlij ke
of verslui erd e ag ressieve ged ragsvo rm en. De asoc ia le g ed rag in gen vind t hij m inder
b el angrijk . wa n t he t g aat e r n iet o m w at h et kind d oe t, doch w aaró m h ij het doet.
Wi j m oete n uit ga an van de achte rgro nd v a n z;J n p ro bl ema tI ek en ope nstaa n vo or
zij n node n en beh o eften . Lie fde geve n 's n ie t ge noeg. A lles moe! erop g eri ch. zij n
om ee n ik -gij -relat ie op te b o uwe n. terw ill o o k. het ve rb lij i in d e groep effec ti ef
gebru ikt m o et kun nen wo rden . Het m eeSl bek end zijn in Nede rl and het we rk en
de publl kat ies van Fri tz Redl. Kamp en S ch ou ten ve rric h ne n baa nbrek end w erk in
Zandwij k. da t he laa s sinds kon rs opg ehev en G elukk ig ver sch ene n ov e r dit werk
ia l va n m edede li nge n , d ie een in str u·c t ie f be eld geven v an d e v ersch il len d e aspecten
van dit model. zo al s tea mwork, in-service-training . disc ussiegroe pe n, de toe p assi n g
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,an creat ieve ac tiVI Teite n en d e bet ekenis van d e in for me le int eractie s All es was
erop geri ch t om d e jonge ns hu n ioe'lti!e i! te late , bel even en hen te motiv eren hun
00 1en l" ele rnoge l"j'<heden l e rea li sere n. H et ·.'v as éér van d e w e inige te hu ize n , waar
rT' en de r esul taten v an ee n v erbl ijf tracn Ue te eval ueren i Eyer). Ov eri g ens is het
N at dit b e treft we i vee lzegg end , d at to t n u toe Z o ek t het Verlore ne te Rotterdam ,
da t te r ge leg en!l ei d va n h aar veertig iarig Jubi leu m in ju ni 19 5 ' een onde r zoek
p ubliceerde nae r het ma atsc h ap pelijk ges laa gd - zijn v an h aar o ud -pupi llen . helaas
ee n pri jzen sw aa r~ i ge J itz on deri ng bleef. da ar d e rest de r v erenigin gen vo or kinder
besch ermi ng uitmuntt en in stilzwi jgendhe id.
He t rVpologi sch e m odel. dat o v erigens sl echt uit d e verf kwam . heeft geen gemeen
SCh appe lijk ui tga l' g spun t In Aniane (Frankrijk) I<end e men een groepsindeling
ge base erd op p h ysie ke kenmerken (o .a. het mu skulair-e type) en in de meisjestehui
zen van Zetten (Ne derland ) w are n de groe;:;en gebaseerd op een m entaliteitsonder
schei ding . Men kend e g ro epe n vo o r de abso lut ist en , de pe rfecti onisten en relativis
ten . di e elI( ee n dito l e:dster ha dden. D it mod el von d wei nig na v ol g ing ; er zijn ook
geen p ub fikati es bek e nd betre ffen de de re su ltaten .
Het eclec t ische m odel erke nt de and ere modellen, maar nie t de un iforme toepas
sing v an ee n b" paa ld systeem , w ant wat v oor he t ene kind het meest aangewezen
is kan voo r het an dere ongesc hikt zi j n. De viant gedrag of andere stoo rnissen
o nts taan m eestai d oor ee n com ple)( van oo rz ak elijke faktoren. zo als de in vl oed v an
de ove rg ang s fase , liefde sve r,v aarlozing of vervven ning . té auto rita ire aanpak , m i
li eu- dan we l psy cho som atische , cerebra le, cog n i tieve of emotionele stoornissen.
In di t mode l is de benadering gebaseerd op d e kennis van de an amne se en
ob serv at ie ; de b eh and eling mo et gevari ëerd e hulpmoge li jkheden kunnen bieden.
Er b estaan allerlei var ianten w at de to epassi ng betreft. Een va n d e m eest geslaagde
is Don B o s~ov i" e te Montreal , een inri c hting voor jeugd ige delink w enten. Men vindt
hier e en scal a van b enaderingsmogel ijkheden , zoals ind ividue le behandeling, een
"sh ared-respo nsib ii ity"-opzet. disc ussiegroepen , pres;atie- en beoordelingsbespre
kingen met de jeugdigen, die daar een actie f aandeel in hebben , het gezamenlijk
ev alue ren van de '::Jroepsinteracties, het programmeren van onderwijs, arbeid,
recreat ie en vakanties. Grote aandacht wordt besteed aan het voorbereiden van
he t ontslag uit de inrichting en het plannen van de nazorg . In Nederland is een van
de nieuwste benaderingen het orthopedagogische behandelingstype van de zoge
naamde restgro ep, zoals weerg egeven door Kok in zijn Struktopathische kinderen .
Een bekend auteur van het eclectische model is Van Spanje . 'vVeinig vermeld, maar
ze er d e moeite waard is de be nadering van Reuven Feuerstein en David Krasilowsky
van de ..psychopat his c he jeugd" in het kinderdorp va mA iiyah te Israel. Andere
beke nde v ertegenwoordi gers zijn Eva Burmeister (V.S.). Maurice Capul en Selosse
(Frankrijk r en Beedell en Bridgeland (Engeland ).
Overigen s moet w orden opgemerkt, dat sommige van onze oudste we eshuizen tot
de meest pro g ressieve in richti ngen in Neder land behoren . zoars hef OU!1jenNeeS 
hu is te Am!terdam. dat thans ge fuseerd is met het D iacor" evv eeshuis aldaar en
tegenwoordig ag ogisch centrum genaamd is. Het is gekenmerkt door de variatie
v an opvo edingsvormen (tehuizen, gezinshuizen, ambulant behandelingscentrum
VOOr dru gverslaafden;. Verd er kan nog genoemd w orden het Schiedamse weeshuis

61

zo doen k U'lnen 'No rdeî on9C'wli!~ld OJ n iele vertJHenngen 00 l~Jller e 'Jf~re',
lO'1ricr ech.er hè t euve l op te heHen. lli:ll e ' steeCls een kél tegor i!è "i r~der e'l o ll e r zal
blij ven ....V,l iJr we ~~een I aan m",e we ten I" dl.! kel e! van; .;r'·C ! iOneE oîrT'i so a -e
sch akel s, to aIs: p rove /weve zorg. gezlnsve'p regifl\j geónshu zeI' "oslgezinnen.
geu tfferent ie erde inrichti ngen. he",a nde I,gstehuizer r\3 1.0rgln re searc!' ~eeft e lk e
sc h ake 1lllfi eigen o'werva ngbare piaa r;:,.
Door d F. v ~e l z ll d '9 (J pr o b lematie k loal s de [:;; ss i e\'e in s,e ir g v an rel De,or el-. ter.

.. Iwa rl nys , P d
Eén d ·n g sraal'.'ast. hel velel iS meer 1') D€'-" E!j 11g cim oo i t : eVO'E'1. Vv." JU Cl
irH ich ;i'1g e '"i . iehlHl on tl.d betre ft zu llen rleze zelfs als dE gemef'nschar 1 )I'l
\ ei<;() n ~n ",zak e ',81 jeugd "·.'elz ijllsuu leid l p z ie l , Jltijti de aatst e res ervOl ~s [1 "ven . j,: u
l ijn h p! dan de . d Ll r n ~) ' n 9-g rOLJnds ' · . """' ,liJr de iq ili ek fors. tegenaa n SCt->Op l. m aar
ee'1S l ullen zij kUl"nen v\lord en d e eel- te so ciaa - [jelia~og i sch e behlrdelings cen: ra ,
waa rvoo r Gchte r pri'l1(l lr n:Jdlg i s. dai de ç; eo'eenschap ac tief pl e dew er k, tJcc'r de
kwali ta !i!;'/", PCllv 'lrhoginç v an het WEn., en CC hnrpl aJ 1S tng van Oe JCLlgdi1;el'l j, de
ma a t schapn ij kracht ig te bevorderen \lV" t Ol bd reilpraal men re 'J8e l en (lOeI I'lC'1
t e We ln i\) .
H e t wel sl ag en v an pen jeLJ']o welzljnsbeldo 5 mp.de afh3nkelijk \'a '1 een coöldi n e
rend regel\;n " ,Hl de hu I d j~J e o '1 over zi ch l eli jke veel h eid \<an eX l ' a· er' Int r"l'l1'J ra fe
h ul pvprl8'l ingsms t3 1l li e s en he t inste lIe", van een nationaal onoerzoel-..- e-n resea rc
CCrllrurn Dil rl ' Oel ech(c r oie; alleen d e :.'1E: te 'lschappel' j k e bt:lé:lr·getHlieren . doet-
voond u reni com"ct onde rnu -.Jde n met he . vel d om naarctoor Gier stbéiór :e ~ u nn ,~ 1
zi j n ailn d€ verbete ring van he t p rak ti jkwe rk, . Een iJL de 'neIon II? eh e eeh ; ",- ai Lict
nieuvv t) l ij f r Recn $ irr 19 4 0 11rJo den \ '\I ' J overtGe ns iJ l di t g elU id , Ons \-v'? rl<. l at :en
alle n t'lde een m(> l op-€r"nf:,pr-gaande schornfT1efjn~f.n '. er!Cl, e11 (! on tw jJ.- '\e li'1 ~15proce5 b l'j \'E'n v ar; een moeiz.a arn Streve n r)'I to t eEn te : e-e synch ron isa ::e ts
kOIT\Bi\ vil n E'\ Terne en inte rnE hlilover!u l1 i'lg in een a e'11oo iJtlsche geï"''l<? ':'IlSC la:l
La te n 'Nij onse r s ieeds\dr beO:':lISi zijl' dal ",C' li q u€ é!SlalSee Ma LS acr es :
elifiic ite '. VVi j d ie n en kri tisch mg e si eld H; blijver'. ma3r ons de\oe ',a"l vnber. i: aQ IJ\,; 
tl eld kar> a ll t>en dan ~o t conS i r UC r"' , e re sui tat en stfrru le'en als \ F; orl', e' noe 0
zo ekend , 8l1ptJfl men t i1 reno evalue rend, p! an!'lf:Jrl<j en bO I.N ,' P'·l d ,p 'cef Qa"i) :er
b e.."craering v a'"] hl! welziJn \'vn C~' W :-. nderen
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