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GEZINS- OF GESTiCHTSVERPLEGING?
r.

Inleiding,

over
Dit was en is nog steeds een strijdvraag. Geen vergadering
ge z ins v er plegingof eendebat er la a t e e n p l e i d o o i v o o r d e g e s t i c h t s gestichtsverpleging of een
verpleging horen. Geen vergadering over
gezinsverpleging
vraagt het woord' De
van
kamp
werker uit het
geen
mening heeft, maar
helemaal
partij,
regel
in
de
die
verzoenende
partijen
voorkomen, verwil
der
tegengestelde
de storende discussie
van vervormen
beide
dat
standpunt
het
sussende
kondigt dan
pleging recht van bestaan hebben. Met zulk een onproductief naar
voren brengen der standpunten komt men weinig verder en nog minder met de in de treure verkondigde opinies aangaande het een of
ander systeem, die slechts gegrond blijken op enkele gelukkige of
ongelukkige ervaringen of te danken zijn aan het loutere toeval,
dat de spreker, hetzij als bestuurslid of medewerker, aan een gesticht of aan een vereniging voor gezinsverpleging verbonden is'
wij zullen de vraag klaar en scherp moeten stellen. Bietlen ile
opvoetlingsmogeliikhegestichts- en gezinsverpleging gelijkwaarilige
den voor het kintl of hebben zij in de armenzorg en kinalerbescher'
ming elk een eigen taak te vervullen, en zo ia, welke?
vooropgesteld kan worWij gaan er van uit, dat zonder'bezwaar
den, dat in gewone omstandigheden het ouderlijk milieu, d.i' het
eigen gezin, de meest aangewezen omgeving voor de opvoeding van
een kind is. Alvorens echter na te kunnen gaan, welk opvoedingsmilieu in aanmerking komt, als het eigen gezin gemist moet worden'
moeten we ons nader opriënteren ten aanzien van het vage begrip
,,kind" of ,,pupil", zoals dit gemeenlijk gebruikt wordt.
In de regel toch spreekt men over kinderen of pupillen in 9estichts- en gezinsverpleging, waaronder dan blijkt te moeten'vt/orden
Een
verstaan jonge mensen in de leeftijdsgroep van 0 tot 21 jaar'

vage en daardoor ver'\Marde onderscheiding, die mede oorzaak is,
in deze materie. Zonder meer
van de onzuivere probleemstelling
plaatsing
van
een 2-iarig kind in een gede
dat
toch is duidelijk
geheel andere aard en met
is
van
pleeggezin
kwestie
een
sticht of
plaatsing
een l8-jarige'
van
de
dan
eisen
totaal andere
te onderscheiden:
leeftijdsgroepen
drie
hebben
wij
grote
lijnen
In
jaar,
kleuterperiode;
en
zuigelingde
d.i.
6
0
tot
le. van
en praepuberteit of 2e. van 6 tot 14 jaar, d.i. de kindertijd
naar een andere maatstaf uitgedrukt - de schoolperiode;
3e. van t4 tot 2L jaar, d'i. de puberteit en adolescentieperiode of
anders gezien, de vakleer- en beroepsleeftijd.
Psychologisch onberispelijk is deze onderscheiding geenszins- Er
zouden verscheiden bezwaren tegen in te brengen zijn' Wij moeten
daar overheen stappen, daar wij ons moeten beperken tot een bruikbare indeling, die in een zo kort mogelijk bestek een enigszings
vergelijkend overzicht toestaat, ten aanzien van de behoeften van
deze leeftijdsgroepen en de mogetijkheden die gezins- en gestichtsleven voor hen bieden.

2. Leeftijdsgroepvan o tot 6 jaar.
Willen wij voor deze leeftijdsgroep de waarde van de gezins- en
van
gestichtsverpleging toetsen, dan dienen wij de karakteristiek
periode,
het
kind
groep
waarin
deze
enigszins te kennen. Het is de
zowel wat zijn lichamelijke
als geestelijke groei betreft, in hoge
mate afhankelijk is van zijn omgeving. Deze leeftijdsphase van het
kind is meer dan enig andere het tijdperk, waarin de moeder de
centrale figuur is. Zij koestert en verzorgt het kind, speelt ermee,
is vrijwel de enige die zijn brabbeltaaltje
verstaat en zijn mimiek
begrijpt en is door de aard van dit veelzijdig contact voor een deel
de stimulans voor de ontwikkeling
functionvan zijn zintuigelijke
nering, maar meer nog voor de psychische en sociale groei van het
kind' Het is het gezinsleven, dat door zijn vele aanrakingspunten
het rijpingsproces van het kind bevordert en waarin zijn emotionele
en affectieve leven wordt gevormd. Deze periode is die van het spel,
hetlvelk in tal van uitingsvormen
naar voren komt. Het kind babbelt
honderd uit tegen
zijn omgeving die daar in mindere of meerdere
mate op ingaat, het
maakt van het hele huis zijn experimenteerveld,
gaat overal
naar toe en zit overal aan door zijn ongebreidelde drang
lot onderzoek
en wereldverovering.
Het verstandige gezin schakelt
net kind in
door het allerlei huishoudelijke werkjes mee te laten
verrichten,
waardoor het zijn activiteit
spuit en zijn zelfontwik-
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keling bevordert. Aan de fantasie van het kind wordt tegemoet
gekomen door speelgoed, zandbak, tekenen, eenvoudige sloyd enz.;
door nuttige gewoonten geeft men het kind een houvast. De periode
met een hoogtevan 2 tot 6 is in zekere zin een overgangstijd dssl de egocentrische kleupunt omstreeks de vierjarige leeftijd - hetwelk nauw samenter door zijn sterk verhoogd ik-bewustzijn
ssnpss5lngsmoeilijkheden
hangt met het veroveren van de taal geeft en het aanvaarden van de nieuwe wereld, waarnaar hij zich
nu richten moet, moeite kost. Het is een phase, waarvan het vervan het kind van de grootloop voor de verdere karaktervorming
ste betekenis.
Het gesticht met zijn min of meer massale opvoeding blijkt' in
tegenstelling met het pleeggezin, voor het kind van deze leeftijd
Uit onderzoeeen uitgesproken minder gunstig opvoedingsmilieu.
prof.
psycologe
Bi.ihler
en haar
dr. Charlotte
kingen van de Weense
gestichtskinderen
b).cek,
van deze leeftijcl een
medewerkers,
dat
lager ontwikkelingsquotient
vertoonden dan kinderen van overeenkomstige leeftijd, die in hun eigen gezin of wel in een pleeggezin,
waren opgevoed. De onderzoekingen
strekten zicn' wit over 100 kinderen. Ter bepaling van het ontwikkelingsprofiel
werd gebruik gemaakt van de z.g. ,,Klein-kindertests"
van Ch. Biihler en Hildegard
Hetzer 1). Aangetoond werd dat de ontwikkeling
der zintuigen, het
sociaal gedrag, de nabootsing (imitatie) en de hantering van materiaal dusdanig afhankelijk zijn van een sterke wisselwerking
met de
omgeving, in feite van de moederlijke
bemoeiïng, dat de gestichtskinderen, wat deze ontwikkelingsfactoren
betreft, in een bijzonder
ongunstige positie verkeren. Het was zelfs zó, dat kinderen uit proletariërsgezinnen
gaven. Slechts op
nog een beter ontwikkelingsbeeld
het gebied van lichaamsbeweging
en herinnering,
functies die tameIijk los staan van de invloed der omgeving, vertoonde gestichtskinderen geen achterstand. Uit een Amerikaans experiment, waarbrj
men een technisch goede zaalverzorging
van kinderen in een inrichting vergeleek met een verzorging, waarbij elk kind zijn eigen, hem
dagelijks verzorgende zuster had, die zich veel met hem bemoeide'
bleek, dat de kinderen die de laatstgenoemde vorm van verzorgin8

1) Op de aard dezer tests kan hier niet worden ingegaan. Het belang'
rijkste voordeel ervan is, dat zij in tegenstetling bv. met de Binet-tests'
niet alleen iets over de intelligentie zeègen, *""I"
ontwikkelingsbeelil
geven van meerdere lagen der persoonlijkheid. ""n
Wij verwijzen belan8vom 1'
sleilenden naar de uitgave: ,,Kleinkindertósts, Entwitklungsiests
bis 6. Lebensjabr 1932.

24

g e n o t e n ,a l n a 6 m a a n d e n e e n b e l a n g r i j ke vo o r sp r o n g i n o n tw i kke .
sturm, die een onderzoek instelde beïng te zien gaven: Martha
leeftijd van I maanden tot 6 jaar in
de
van
treffende kinderen
aan' dat tot een leeftijd van
g""irr- en gestichtsverpleging, toonde
besteed werd' in
verzorging
lichamelijke
aan
die
ï j^^, de tijd
terwijl vanaf het
richting'
in
een
dan
was
langer
tr"i g"ri.t belangrijk
gestichtskind ging
het
voor
zorg
lichamelijke
de
a".a" r""""sjaar
van zijn speeltijd' Voor gestichtskinderen
domineren, maar tenkoste
v a n d e ze l e e fti j d zo u p e r d a g tw e e u u r ve r l o r e n g a a n m e t,,w a ch gezin niet kent, doordat daar de andere
ten,', welke wachttijd het
bij naar het toilet gaan' wassen en
helpen
gezinsleden
kinderen of
een speeltijd van B uur in het
aankleden der kinderen. Tegenover
g e z i n sta a tvo o r h e tg e sti ch tski n d e e n va n 4 à Su u r .H e tki n d i n
en is in belangiet gewone gezin heeft ziin eigen speelmateriaal
gebonden spel' dat in het
het
op
aangewezen
mate
rijk mindere
gesticht overheerst. De verhouding van het aantal contact-momenten
m e t d e o m g e vi n g w a so p o n tste l l e n d e w i j ze i n h e tn a d e e l va n h e t
gestichtskind, hetgeen van grote betekenis is, daar dit de geestelijke
uitgroei van het kind remt.
is
Een belangrijke, te weinig gerealiseerde ontwikkelingsfactor
1) VeIgezinsstructuur.
de
het vervlochten zijn van het kind in
van het gezinsleven met die van het
men de structuur
gesticht, dan blijkt dat het kind in het gezin een sterke gebondenheid kent aan zijn omgeving, die zich ook tot de woning uit-

gelijkt

strekt. Geen lid van het gezin is te vervangen, elk heeft ten aanzien van het kind zijn eigen plaats en werkingssfeer. Ook de huishouding en de kamers van de woning hebben voor het kind hun
eigen betekenis en functie. Deze verscheidenheid
van gevoelsverbondenheid btijkt 't kind in het gesticht vreemd. Het huishoudelijk bedrijf waar het thuis zo in kan meedoen en meeleven gaat in de inrichting buiten hem om; het speelt daar geen rol in,
de vertrekken
Het gezijn voor hem algemene verblijfplaatsen.
sticht is voor hem een genivelleerde, het gezin een geclifferentieerde wereld. Van het
het gelaatste is hij zelf een deel, terwijl
sticht een wereld
is. waar hii weliswaar in. maar tevens ook naast
staat' Het kind
heeft in het gesticht te weinig contact met werk-

-__.
in dit verband zijn de publicaties van Dorothy Budlingrrj,l l"l?"e.ijk
Anna Freud: Infants witËout Fámilies (1944) en Young Children
;;*::--"1.
^rr wartime (1942), uitgeve. ceo.ge
Árien 8z Unwin Ltd., Londón.
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materiaal, terwijl
het speelgoed te weinig individueel
en teveel
algemeen bezit is. r)
Het vroeger dikwijls naar voren gebrachte bezwaar, dat opname
in een gesticht de besmettingskansen (ziekten) vooral voor jonge
kinderen
zeer zou vergroten, is verouderd. Voor 't huidige gesticht is deze quaestie geen probleem meer, want zij kan door eenvoudige hygiënische maatregelen voorkomen
worden. Zoals hierboven duidelijk aangetoond is, blijkt hoofdzakelijk de psychische en
sociale ontwikkeling
van het kind een punt van zorg.
Het is één van de grote verdiensten van de dieptepsychologie
(Psychoanalyse en Individual-psychologie),
dat zij de enorme betekenis aantoonde van de eerste levensjaren op het verdere leven
van de mens. Voor het jonge kind brengt weliswaar het gezinsIeven juist door zijn verbonden-zijn met het gezin en zijn onderlinge verhoudingen allerlei vormen van strijd en agressie ten aanzien van de omgeving met kans op stoornissen in het drift_ en
gevoelsleven, maar het gestichtsbestaan brengt andere en grotere
gevaren.
De uniforme verzorging van het jonge kind door het altijd min
of meer gereglementeerde levensbestaan brengt enerzijds een gemis
mede aan gezonde en vormende
bindingsmogelijkheden,
terwijl
het anderzijds een tekort veroorzaakt aan gedifferentieerde uitingsmogelijkheden

voor het affektieve
leven. Gaan het eigen gezin
en ook het pleeggezin nogal eens mank aan verwenning,
in het
gesticht dreigt het gevaar van gevoelsverarming
of verwaarlozing.
Gemakkelijk
kunnen in de inrichting
ontsporingsverschijnseren
bij
kinderen aan de groepsreidster ontgaan. verschijnselen van
agressie
in de vorm van vechten, plagen, vernielen en ongezeggelijk_zijn,
verschijnselen van geremdheid ars gedrukt- en ontstemd-, eenzelvigzijn, angstverschijnselen in de vorm van dromen, nervositeit.
stotteren en bedwateren, confrictsituaties
ars basis voor zonderringe
fantasieën, liegen, gappen en kleine wreedheden,
stoornissen met
sexuele grondtoon als bepaalde vormen van duimzuigen, heen en
weer glijCen, neuspeuteren e.d., zij alle rollen in het gesticht
Deze gegevens werden onfleend aan de voordrachten
_r)
van prof, dr,
charlotte Biihler op 2s-27 April 1935, gehouàen in de school voor '\flijsbegeerte te Amersfoort. In vóorbereiáirig is een uitgave, waarin deze gegeyeT- verwerkt zijn onder de titel: ,,Der EinflusJ der Anstalt auf die
Entwicklung des Kleinkindes',. psychologie der Fiirsorge IIL Voor hen,
die belangstelling hebben voor cijiers op de"e gegevenJ betrekking hebb_ende,verwijs ik naar een artikól van mej. Hermien van der Heide in
,,Het Kind" van 18 Mei 193b.
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door de mazen van het net der opmerkzaamheid'
zo gemakkelijk
is'
pleeggezin in dit opzicht zoveel opmerkzamer
Niet dat een
en
daardoor
kleiner
zoveel
aooraat de levensgemeenschap
ml",
eerder
verschijnselen
is, worden dergelijke
kwetsbaarder
,or,""
groepsbestaan
overhet
verstorend aangevoeld' In
ui, ,tor".ta of
voor
een
en
orde
grovere soort van algemene
lveegt meer een
het
gev/one
en
het
zaken' Tussen
gang van
.,rO""n geldende
genoemde
hierboven
juist
al de
kind' liggen
;;;;""*-moeilijke
psychische scheefgroei kunnen signaleren en
die
i]"r..trijns"t"rr,
gedragingen de
als ze niet door uitzonderlijke
ctan niet op vallen,
o a l r a u " r r ttr e kke n ,a l th a n sn i e tvo o r e e n b i j zo n d e r e b e h a n d e l i n g
ontwikkeling
worden' Hierdoor ontstaat de kans dat de
llr,t"tdtnt
niet
kinderen
typen
bij bepaalde
van het gevoels- en driftleven
vervlakking
met
het
konrt' of wel dat
voldoende tot zijn reeht
psychische
Een dergelijke
bedreigd.
wordt
of onbevredigd-zijn
of
gedragingen
tot actief asociale
scheefgroei behoeft niet altijd
overkoepeld
kan
geven'
Hij
een moeilijke habitus aanleiding te
ingestelde aanpassingswolden door een zekere, op de omgeving
maskeert'
houcling, die dan de conflictsituatie
dat het pleegWij zijn allerminst zo optimist om te beweren'
'Wel
opvangen'
zou
gezln dergelijke toestanden zoveel' beter
oog
het
in
eerder
daar
springen ze
zoals reeds opgemerkt steun
en kan door een paedagogisch georiënteerde inspectie tijdiger
aanpak
de
van
iuiste
verleend worden, hetzij door het aangeven
of door behandeling van het kind' plaats te doen vinden'
FIet ontbreekt de gestichten bovendien aan de krachten en de
behandeling door
gelegenheid om een zo nodig sterk individuele
zichzelf tal van
op
gestichtsopzet
de
te kunnen voeren, terwijl
is' Die beletsevan
vrij
pteeggezin
beletselen meebrengt waar het
len kwamen reeds aan de orde in cte bespreking van de resultaten
gevan het Weense vergelijkende
onderzoek inzake gestichts- en
zinsvcrpleging.
en ook
Bleken uit het kamp van de ontwikkelingspsychologie
uit ciat van de dicptepsychologie bezwaren tegen de gestichtsvetpleging voor jonge kinderen te moeten worden aangevoerd, er is
voor de gestichtsverpleging ook een pro-richting aan te wijzen' Deze
is het behaviourisme, volgens welks opvattingen over opvoeding
iuist van het gesticht een uitstekend opvoedingsmilieu
te maken
ts' Niets
psychologische strodeze
volgens
van
de
aanhangers
-is
ming bekencl over
wat in andere psychologieën bewustzijn en ziel
van een
mens genoemd wordt.
Het enige lvaar we hoogstens
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wat van
opvoeder

kunnen

weten, zijn de waarneembare
gedragingen. De
moet dus trachten door systematische waarneming
en
door experimenten
de algemene regels te leren kennen, waaraan
het menselijk gedrag onderworpen is. opvoeding is nu niet anders
dan het door middel van die kennis aankweken van de in dit
leven doelmatige en nuttige reacties, op de basis van een systeem
van lust- en onlustprikkels.
op dezelfde wijze zijn verkeerde gedragingen te wijzigen in goede. Aangezien volgens deze psychorogie
de ontwikkeling
van de persoonrijkheid
in feite neerkomt op een
samenvlechien
van gewoonten en instincten
onder invloed. van
sociale omstandigheden en enkele emoties (fundamentele
emotionele gevoelens), is zij dusdanig gebaseerd op een extreem mechani_
sche beschouwingswijze, dat zij- voor elke paedagoog, die normen
huldigt welke dan ook vrijwel onaanvaardbaar is. Wij stip_
pen haar dan ook slechts volledigheidshalve aan.
Richten wij onze aandacht weer op de praktijk,
dan moeten
wij de vraag beantwoorden of ook het moeilijke kind in de
reeftijdsgroep van 0-6 jaar in de gezinsverpleging geaccepteerd
wordt.
Het moeilijk-worden
van jongs kinderen, die eenmaal in een pleeggezin zijn opgenomen, blijkt, volgens de ervaring
in het algemeen, de
houding van de pleegouders niet te beïnvroeden. ook
het feit, dat
kinderen van 2-4
jaar in een lastige overgangstijd kunnen
verkeren, schijnt de aanvrage er naar niet te verminderen.
Zelfs de
oudere kinderen van deze reeftijdsgroep worden gemakkelijk
opgenomen, mits zij voor de pleegouders iets
aantrekkelijks
Lrebben,
dan wel door hun type of door hun omstandigheden een
beroep doen
op hun medelijden, moederrijke zorg of andere gevoerens.
slechts
een klein deel blijkt bezwaarrijk te plaamen, waaronder
o.a. de
nog onzindelijk
zijnde oudere kinderen,
de eenzelvige, verniel_
zuchtige, met sexuele moeilijkheden
behepte, en andere, het ge_
zinsleven tezeer verstorende. De verwijzing van
deze kinderen naar
een gesticht is een nooduitweg bij gebrek aan beter.
Meer aangewezen zou zijn de plaatsing van zulke gevallen in
een klein tehuis,
dat door samenwerking
met een kinderpsychiater
op dit soort moeilijkheden deskundig was ingesteld. Dit zijn tehuizen
die. en voorar
op het gebied van armenzorg
en kinderbescherming,
in ons land
maar al te zeer gemist worden.
De huidige toestand in ons land. is deze, dat de overdracht
of de
toevertrouwing
van een kind aan een vereniging
vrijwel
onafhankelijk is van de omstandigheid of die vereniging gezins_
dan wel
gestichtsverpleging toepast. Tar van
deze jonge kinderen komen in'

z8

gezinsvereen gesticht, omdat in bepaalde streken van ons land de
niet
wordt
en
verbetering
of
uitbreiding
pleging niet wordt toegepast
gestichtsverpleging,
de
omdat
de
Elders
domineert
gestimuleerd.
het
Rijk
de
subsidie
die
tegen
verzorgen
kind
willen
gestichten het
geeft aan de voogdijvereniging en men op die wijze op een goedkope
manier tevens van alle beslommering af komt. Hoofdoorzaak is echtcr het gemis aan inzicht in deze materie, het bewandelen van ,,gewoontepaden" door, in deze niet terzake deskundige bestuursleden
van verenigingen, directeuren van Maatschappelijk Hulpbetoon, Diaconieën en allerlei andere instanties welke kinderen ter opvoeding
en verpleging ergens onderbrengen, Aan deze paedagogisch onverantrvoorde toestand is het te wijten, dat zoveel jonge kinderen in
gestichten vertoeven, terwijl
lijke gezinsleven deelachtig

j.

zij het zoveel rijkere en meer natuurhadden moeten worden.

Leeftijdsgroepvan 6-14 jaar.

Dit is de periode van de toenemende zin voor de werkelijkheid.
De kinderen komen nu in een wijdere wereld, daar de school haar
van het gezin wordt in de latere
leuren opent. Hun afhankelijkheid
jaren wat geringer; kameraadschappen ontstaan, die even vlot aanvangen als kort van duur zijn. Het enorme tempo van de geesteIijke en lichamelijke
ontwikkeling
van het vorige levenstijdperk
vertraagt opvallend en deze krijgt een meer geleidelijk verloop. Het
drift- en gevoelsleven komt niet zo sterk meer op de voorgrond,
het is meer de periode van de intellectuele groei, van grote weetgierigheid en van het leren. Vooral in de latere jaren worden de
kenmerken activiteit, verhoogd krachtsgevoel en weetgierigheid. Dit
alles zoekt zijn uitwegen, men denke aan de bewondering voor de
krachtprestaties, o.a. in de vorm van de recordaanbidding,
de baldadigheid, de zucht naar avontuur, het
verzot zijn op lezen, de belangstellin€ voor
techniek, het overal met de neus bij staan, van
alles het naadje
van de kous willen weten, de verzamelwoede e.d.
Ook de fantasie
krijgt een ander karakter,
deze leeftijd wil de
werkelijkheid"
"avontuurlijke
beleven. Hieruit vloeit voort dat met
gr^otesnin'r.
rovertje of Indiaantje gespeeld wordt en dat er belangis voor vliegerij e.d. Het meisje
speelt niet alleen huishouden,
::'^t**
ziekenhuis; want het bijzondere in het gewone
leven wordt
;:Ïook
Het ouderlijk huis behoudt zijn gezag, maar gebod
il:,:_ï1*,"0:otst.
vuu' dlê weliswaar
nog worden opgevolgd, worden door de
uU der p^,,^- ,
qeze
groep ook wel een beetie gewogen op hun
billijk,^"^,,'.1',t
"n --vcuJKll€td. Op het einde van deze leeftijdsperiode
laat de
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ïil

praepuberteit zich gelden.
Er treedt dan een duidelijk verschil in
tussen de verdere ontwikkeling
van het meisje en de jongen, het
sexeverschil wordt bewust
en distantiering volgt. Het tichamelijke
en geestelijke ontwikkelingstempo
van het meisje verloopt van nu af
aan sneller dan dat van de jongen.
Het gezinsleven btijft de richtingwijzer
en verstoring ervan blijkt
een ernstig gevaar te kunnen
zijn voor de psychische ontwikkeling
van het kind. De negatieve invloed
en die daar uit kunnen voort_
vloeien, blijken in het algemeen
zelfs destructiever dan de ongLrn_
stige invloed die van srechte
economische omstandigheden kan
uitgaan' waarin een gezin
verkeert. Tar van vormen van
scheefgroei
vinden daarin hun oorzaak. Het
ontmoedigde kind is in deze geeste_
lijk en lichamerijk grotendeers
harmonische leeftijdsphase
toch geen
zeldzame verschijning, want verwenning
en verwaarlozing
evenals
schoormoe'iikheden
leveren hun aandeel. De kinderen,
die onder de
zorg komen van verenigingen
voor gestichts_ en gezinsverpleging,
vormen daarom in mindere of
meerdere mate een negatieve selectie,
daar vrijwer geen van hen gunstige
milieu-omstandigheden
kent,
hetgeen diepe sporen in hun
ontwikkeringsen uitingsbeeld kan
nalaten.
fn een paedagogisch goed geleid gesticht
blijkt het mogelijk om
aan tal van ontwikkelingsbehoeften
van het kind op deze leeftijd
tegemoet te komen' Men denke
slechts aan hurpmiddelen daarvoor
als het clubleven, g'mnastiek,
sport en spelen, bibliotheek,
wandeltochten en voor meisjes aan
hink_ en balspelen, touwtjespringen,
poppekamer enz' of intussen
de gestichten in het algemeen zich
vordoende op het tegemoetkomen
aan deze behoefte instellen,
is
een
vraag, die zeker niet zonder
meer bevestigend kan worden
be_
antwoord. In principe heeft
echter de gestichtsopvoeding _
maar
dit geldt ook voor de gezinsverpleging
_ *u"" opvoedkundige
mogelijkheden dan in de praktijk
in toepassing worden gebracht.
Deze
verwaarlozing
komt voor het grootste deel
op rekening van het feit,
dat het vraagstuk van het personeer
in de opvoedingsinstellingen
dringend om een oplossing
vraagt en men zich allerwege
behelpen
moet met ongeschoold personeel,
dat bovendien vrijwel geen levens

heeft. uiteraard

drukt dt zijn stemper
npel
::,
op
;:ïït:'"ïïï,jl^,111,_*:rk.
het opvoedingswerk en de
ontwikketi.rs a"""rra' in de gestichten. r
a"iï"r,
toch ook in de gezins_ ,
ï"""t"::i_:::larllevoerde.bezwaar,
verpleging
niet over speciaar daarvoor
,"_
schikt' houdt geen steek,
";;";;";;"*.ïi"ï,
omdat rret preesgezin
geheer
overeenkomt
met het gewqne gezin, terwijl
de gesiichà
sterker kunstmatig
"ur
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gevormd

milieu zijn, waar men door de groepsopvoeding
en door
de opzet van het gesticht voor een reeks
van rnoe'ijkheden
en pro_
blemen komt te staan, die in het pleeggezin
niet aan de orde komen.
Het is hier niet de plaats om daar
uitvoerig
op in te gaan, wij
behanderen als v.b. slechts één van de
typische moeilijkheden, die
elk gesticht kent' De kenmerkende
trek van de gestichtsverpleging
is de opvoeding in groepen van leeftijdsgenoten.
psychorogisch
kan
dit voor deze leeftijdsphase niet
als een bezwaar wordÀ
aangemerkt, daar juist in deze tijd ook in
het gewone
een neiging
tot zich bij erkaar aansluiten bestaat
'even soortgelijke
en o.a. de school
groeperingen
kent' De gestichtsgroep, op zichzelf
een willekeurige
opeenhoping van ailerlei srag kinderen
binnen zekere reeftijdsgren_
zen' heeft echter een van de gestichtsopvoeder
onafhankelijke eigen
werkingssfeer, waaruit
,,plaatsverhoudingen,,
we zouden het
kunnen noemen _
,,grootste gemene deler,,_opvattingen
voort_
vloeien. Door deze wordt de onderlinge
plaats en waarde van
de
kinderen in het groepsverband
bepaard. Een indering overigens,
die
niets uit te staan heeft met qualiteiten
als ,,braafheid,,, ,,schoolknap_
heid" of soortgelijke
onderscheidingen, maar die bepaald
wordt
door een groep van factoren, in
welke o.a. lichamelijke kracht,
een
kei zijn op enigerlei sportgebied,
,,link,, of slagvaardig zij', brutaal
of anderszins opvallend en gedurfd
optreden, een grote rol spelen.
Hierdoor

ontstaat in de eerstepraats a".t"tol*it*,i"r'"-L"-""*,
de groepering' Het is duidelijk, dat
deze innerrijke groepsstrucruur

van grote invloed kan zijn
op de kinderen, hoe labiel en
wisselend
zij ook verder zijn mag en
dat slechts de ware opvoeder, die
kijk
heeft op het dynamische
dat het groepsreven beheerst, die
structuur
kan ombouwen tot een opvoedingsfactor.
waar iets dergelijks niet
plaats vindt, waar geen
productieve
uitweg gezocht werd. door de
kinderen hun activiteit
op een sociale wijze te raten spuien (clubs,
competities, zelfwerkzaa*ir"ia
..U.1,'n"OO"n
negatieve elementen,
openlijk,
hetzij
ondergronds
letzij
een vrij
grote invloedssfeer.
Slechts grondige kennis
van de kinderen en van de eigenaardig_
h.eden van het groepsleven
maken het mogelijk om een dusdanige
situatie in het groepsleven
te scheppen, *
U" onderlinge wrijvingen
en plagerijen
die elke vorm van massaal leven
nu eenmaal on_
vermijdbaar
kent en die op ziehzelf een
zeer nuttige paedagogische
functie kunnen hebben
voor bepaalde typen kinderen (de
een_
zelvigen, infantielen,
bangen, onhandigen, overgevoeligen,
stotte_
raars' bedwateraars)
niet tot een obsessie behoeven
te worden,
Zo gauw ligt in het groepsbestaan
voor dit bepaalde type kinderen
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bij de niet kenners van de gezinsverpleging
nogal misverstand
bestaat.
slechts een kleine categorie kinderen
blijkt niet houdbaar door
de aard van hun gedragingen
en moeilijkheden. Hierbij
moet dan
wel in aanmerkir

I
rlr

I

verpreging,p""d;e"cï,:ldï"ïï:"ï,ï'#"$:"iff
":ï"ï::,-f

*;
ook uit organisatorisch oogpunt
veet te wensen overlaat.
Van
deze groep zou een deel
der moeilijk opvoedbaren zonder
be_
zwaar in gezinsverpleging
te houden zi;n, mits deze beter geoutilleerd was' d'w'z' gebruik
maakte van observatiemogelijkheden,
samenwerking zocht met
medische opvoedkundige consurtatiebureaux en de beschikking
traa over deskundig geleide
doorgangshuizen' slechts een deer
van deze kinderen zou dan
verwezen
moeten worden naar kleinere
en heil_paedagogisch georiënteerrle
inrichtingen en er

,"*:ïï"_ï"l",,ï'i:"":J":ï
;:::*,J::*";;;;*,"ï:ïift
4.

Leeftijdsgroepvan 14 tut 2r jaar.

Met de rust, die in het algemeen
kenmerkend was voor de
lichamelijke en geestelijte
ontwittJÀ*
,r, de vorige periode, is
het thans

helemaal- gedaan. Het meisjJ
is op weg om een jonge
vrouw, de jongen bezig om jont
e rnan te worden. Lichamelijke
veranderingen vortrekken
zich, he1 erotische en sexuere
reyen ontwaakt en vooral het gevoelstu.r"n
tuans zijn deel. Het is een
tijd van sterk verhoogd
zelfgevoel "i.ien het onvoorwaardelijk
aanvaarden van het ouderlijke
ge"ag wordt afgewezen,
Spanningen
blijven niet uit' oude
waarden worden los gelaten
en nieuwe
gezocht en toch is
deze revolutionnaire jeuga,
die de wereld wil
hervormen, in wezen zonder
compas. Z:j is richtingloos;
twijfel,
eenzaamheidsgevoelens,
onmacht,
krachtoverschatting,
getdingsdrang, vernietigend critisch
en toch *U".rrO",
zijn, blijken de
wonderlijk contrasterende
facetten van
tïïiï-;#rli:til-

beroerin!,;";il;'""ak

arrosanr,

oik.,Ë;l,
vlegelachtig en onderhevie
i:
aa; fret ïrvailen
in stemminguitersten. Zij zoeken nu niet
de ,,kameraad,, maar de
is de periode van
,,vriend,,. Het
,,alles of niets',. sn te"wiji het gemeenschaps_
gevoel rijpt, het
autoritaire g"""g
wordt, zijn zij even_
wel vatbaar voor de
"fg"*ezen
kuddegeest. Hi"id""l,
en door de spanningen
in zichzelf en met
de omgeving, trekt de
leugAbeweging hen, maar
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zij vormen ook maar al te gemakkelijk
het dankbare gehoor
voor
bratende leuzen, poritiek e.d' Het is
de tijd van verzet tegen
het
bestaande, van de grote woorden, van
het ,,bomen,, urr-frut
uroti*"t,
getint, tot ziekelijk aandoend gedweep.
Het zijn a" Ua"Ë.w"ee.r,
die de geboorte van de sociale ,rru.r, .troo".fgaan.
De puberteitscrisis geeft niet
artijd dat beeld. De arbeidersjeugd,
vooral uit de grote- en industriesteden,
die al vroeg het reven
van
een nuchtere en harde kant reerde
kennsn, brijkt uitertijk nauwerijks
puberteitsspanningen te vertonen.
Hun is tenminste dikwijrs
vreemd
die geestelijke crisisphase met
haar aesthetische, d;;;Ë;
romantische kanten. Wel zien we,
hoe sommige jeugdigen
zich in de
burgerlijke of christelijke jeugdzorg
storten, maar een groter
deel
zien wij opgaan in
,,bewond""irrgi .1roo" Ou voetbal,
vooral van
de plaatselijke clubs, in het
enthousiasme als
,,supporter,, voor
wielrenners en boksers of
zij vormen het regioen
waarvoor de
sigaret' de ijsco, de bioscoop,
rret oanJokaar, de sexuere
vu'praat
en het langs de straat dweilen
de hoogste geneugten zijn.
De om_
gang met de andere
sexe is in het
meer sexueel dan
erotisch of pratonisch gericht'
"tg"*"u'
Kennen wij
onder jongens uit de vorige
leeftijdsperiode de handige
u-., brutale gappers in waren_
huizen of op markten, hier "att"r,
zien we een vleugje puberteitsroman_
tiek in het fietsen
,,achterover drukken,,, oÍ het gappen
van on_
derdelen, automaten lichten,
caÍébezoek en het in groepen
rond_
hangen. Er valt een scherpe
scheiding i" t""t tur, tussen
de rijpen_
de werkende jeugd, die
maatschffiu3t
vooruit w' komen en
daarom cursussen en avondschoten
fezoett en de ongeschoolde,
voor niets belangstelling
die
heeft doch het

en eenmaarar te sroot deervan

u"

ï:liïï:;
lijkt wel of bij een de.el
""rïïllr"ï#
a"r" g"*pl'de
puberteit
geestetijk
als
1an
ontwikkelingsproces atrophieerde.
á"tË" is, dat de overgangsjaren
zich als onrustphase
sterker aoun gutjen bij
ae materieel en cul_
tureel meer beschermde jeugd
dan bij het volkskind.
lYij stelden de grens
van deze leeftijdsgroep
.
tot Zl jaar, dat
ts de leeftijd van meerderjarig
wordurr,-Oo"r, in de praktijk komt
er op neer dat, zowel
het
in de gesticfrtr_-.f, in
de gezinsverpleging,
geen nieuwe puPillen
opgenomen worden van
1g jaar of ouder.
Het is een van de
bezware" diu ;;;;
onze gestichtsverpleging
geuit wordt,
dat vele inrichti"gurr,--l"Us
-;;"" voor pupitlen die het
zestiende levensjaar
bereikt huf,berr,
poorten beginnen te
:iï:n: ;:l*:J":ïligingen

"""" Ët".*rpreging nemendannog
3t

Er is overigens geen leeftijdsperiode, waarin de gestichts_ en
gezinsverpleging elkander zo benaderen als in deze. verschillende
gestichten zijn in de loop der tijden er toe overgegaan om een
afdeling voor gezinsverpleging te openen, om op deze wijze de
overgang van het gesticht naar de vrije maatschappij voor hun
pupillen te vergemakkelijken. Andere
een paar meisjesge_
stichten openden een tehuis met beperkte vrijheid met hetzelfde doel. De gestichten hebben onmiskenbaar voor de leeftijdsgroep van 14 tot 2t jaar het grote voordeel, dat zij een uit_
stekende vakopleiding kunnen waarborgen. Hieraan hechten zij
terecht grote waarde, daar vakbekwaamheid het zich sociaal
kunnen handhaven sterk bevordert. Arbeid hebben betekent Ievensmogelijkheid bezitten en vakbekwaamheid betekent een zeer
verhoogde kans op arbeid.
De sociale opvoeding kan in het gesticht juist door het groepsleven gestimureerd worden, indien dat daarop ingesteld is
door
bevordering van de zelfwerkzaamheid, clubleven of zelfbestuur.
Het laatste blijkt in ons land moeilijk tot zijn
,recht te kunnen
komen' wat het groepsleven betreft, brijft het gesticht
in zoverre
toch altijd in het nadeel bij de jeugdbeweging, doordat
het sa_
menzijn in de gestichtsgroep niet vrij maar gedwongen is. Toch
kan
door een op zijn taak berekende opvoedkundig àmbtenaar
door
menselijk contact en enig begrip van de jongenspsyche
ontzagrijk
veel bereikt worden. Maar in de gestichten blijft
de zorgelijke
kant, dat het sociare in het groepsreven steeds
verdrongen kan
worden door de invloed van de _regatieve elementen
en de
groepsmentaliteit diep in vulgair kan
brijven, hoe netjes en aangepast zij uiterlijk ook lijken mag. Zelfs
het goed geleide en ge_
ordende gesticht ontkomt niet altijd aan
die moeilijkheid. Een
andere quaestie is, dat bepaalde typen kinderen,
b.v. de ,,halilo_
sen", iarenlang een conflicfloos gestichtsbestaan
kunnen leiden en
innerlijk het gesticht kunnen verraten, precies
zoars zij er destijds
ingekomen zijn, d*w.z, zonder enig karaktervormend
effect. 1) Kan
het gesticht evenwel tal van mogelijkheden
invoeren om de na_
Zelrs sgl
.tefir
il van
.v.1eraan__als_degestichtsdireeteur w. K. post - oud-direc_
het Diaconie
Afi;;a;
- sraakte de verzuchting:
c''e
echte
gestichtskinderen,
-w'eeshuis*te.
ai" prèóiJs-ornnen de grenzen van het
".,'
en
nrlt mogen blijven, maar bii wie áe gehoorzaamheid
llogen
nooit wordt
tot
een daad' Brutaar- zé.zqn ir"i
àiá"r
het rvel kunnen? 'wat
de co*ectheid van ,t'inrichiinesle";;Ë;-Ë;"
"óËitl
""
gemaakt
-ê"rirrruu"pr"ging, heeft, zeker geen
karakters." (post W.K. cestËrris--of
'Woord
een probleem,
en Daad IV, blz. 181.)
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op te heffen delen van l.et ietwat geïsoleerde gestichtsleven
wandel-, toneel- en muziekwij denken aan ontspanningsarbeid,
door de aard van de bevolking valt het echclubs, sport, ê.d, idealen, ethische en sociale stromingen
zó
allerlei
ter moeilijk
jeugd
grijzij
rijpere
vinden,
dat
deze
werkelijk
doen
ingang te
pen. Men denke ter vergelijking
eens aan de geheelonthouding,
jeugdbeweging,
godsdienstige
opvattingen
en wereldbeschouwinde
gen, zoals die zich in de vrije maatschappij
kunnen doen gelden,
waar zij tot verzet en nadenken stemmen, strijders vormen, stuwend werken of met enthousiasme bezielen.
Een ander bezwaar van het gesticht blijft het steeds moeten
verkeren met leeftijdsgenoten. Dit moge in de jeugdbeweging juist
gezocht wordt en slechts voor een
zijn, daar het daar vrijwillig
deel van de dag geldt, het gestichtsleven krijgt er iets onnatuurlijks door, want hier geldt het voor dag en nacht. De physiek
pupillen moeten bovendien aan de eisen voldoen
ouder lijkende
(vuilpraat
en kracht)
waarop zij geestelijk niet altijd berekend
zijn, hetgeen hun moeilijkheden
kan vergroten of tot ontwikkeling verstorende
aanpassingshoudingen
aanleiding
kan geven. Het
gemis aan contact met jongere kinderen remt voor meerderen het
durven
tonen van zachtere en sociale gevoelens, hetgeen hun
scheefgroei kan bevorderen.
Ook voor de gewone jeugd van deze leeftijdsgroep
btijft
de
gezinsverpleging
de meest aangewezen vervanging
voor de opvoeding in het eigen milieu. Vakopleiding
en beroepsvorming
kunnen
in de vrije maatschappij
op tal van wijzen plaats hebben. Het
aantal mogelijkheden
is nog groter dan in het gesticht en biedt
tal van richtingen, welke het gesticht niet kent (kapper, étaleur,
winkelbediende
e.a.). Het gezinsleven heeft het grote voordeel,
dat het minder
verruwend
en vervlakkend
is dan het gestichtsleven en een niet te overschatten voordeel blijft, dat het pleeggezin ook na meerderjarig
worden van de pupil zijn ,,thuis', kan
blijven. 1) Zelfs voor moeilijke pupillen bezit de gezinsverpleging
een brede opnamemarge,
mits de vereniging
geoutilbehoorlijk
leerd is. Voor pupillen
die op oudere leeftijd
patroonbij een
pleegvader
geplaatst worden,
ontstaat inderdaad
het gevaar, dat
het pleeggezin tot ,,kost"-huis
verwordt.
Trouwens deze vorm van
uitbesteding,
evenals het plaatsen door
soort ,,minimum
tarieÍ",
vergroot altijd

verenigingen
de kans op

tegen een
exploitatie

t) Uit
onderzoek door ds. J. J. p. Valeton, Directeur van de Ver.eniging Kin_derzorg
"""
te Zworre, nr"èt,-A"t'riuiït.
iapci.
;;; zÍn pupillen
weer naar hun eigen ouders terugkeerden,
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r
der pupillen, op krullejongen blijven e.d.
minder gewenste situa_
ties' De juiste betekenis van de gezinsverpleging
tigt echter in
het in contact blijven met het gewone
leven, zowel door het ge_
zinsleven, de arbeid, als door de
aansruiting bij het crubleven in
de vrije maatschappij. Door deze
normale levensverhoudingen
wordt het verblijÍ in het pleeggezin
voor de pupil niet als iets
pijnlijks aangevoerd, wat ten
aanzien van het gestichtsverbrijf
wer
het geval kan zijn. Meer moeite
heeft de gezinsverpleging met
agressieven, ontstemde rodderaars,
moreer botten en onzindelijken.
Voor een deel slechts kan zij
deze met succes onderbrengen. De
meesten van deze zullen hun
weg moeten vinden naar inrichtin_
gen' waarin zij niet mogen
verdwijnen ars in een reservoir
voor
wanhopige gevallen, maar waarin paedagoog
en psychiater nauw
samenwerken, Wat de gestichtsverpleging
presteren kan, 1) bewezen
figuren als de Duitser Curt Bondy,
áe Oostenrijker August Aichhorn en de Nederlander J. Klootsema
en wat de gezinsverpleging
aan paedagogische reserves in
zich heeft voor moeilijke en abnormale jeugd toonden de Amerikanen
William Healy en Augusta F.
Bronner aan. 2) Beide systeorr",
n"fn"r, nog vele mogelijkheden
in zich tot betere paedagogische
uitbouw, die pas verwerkelijkt
kunnen worden als de gemeenschap
zich er meer van bewust
wordt, hoe berangrijk en noodzakelijk
het opvoedend werk is, dat
ten dienste van de misdeelde
leugá verricht moet worden. Een
stadium, waar we intussen
nog ver vandaan lijken.
Onze conclusie betreffende
de laatst behandelde leeftijdsgroep
is' dat voor haar niet zonder
meer de gezins- of de gestichtsverpleging als het meest
te verkiezen stehJ kan worden
beschouwd.
Voor de normale pupillen geldt
dat j" gurirrrrr"rpleging voorgaat,
doch op grond van een paedagogische
en eventueer psychiatrische
beoordeling zal uitgemaakt
moeten worden, welk systeem
voor
de moeilijke pupillen gekozen
moet worden.
Het resultaat van onze
beschouwingen over de beide
systemen
blijkt, dat zij geen g_elijk
te stellen oirro"aiogrrystemen
zijn, doch
elk hun eigeÁ taak hebben.
Indien
thuis niet mogelijk
als. vervangend opvoedingsmiiieu
"i""àUrrrg
het eerst het pleeggezin
:rn I:-t
aanmerking, terwijl voor
het gesticht een bijzondere
taak rs
r)

De hierin

berangsterlende zij verwezen
naar de vorgende werken:

,?:'*"p.rl;ítili:#*ï*Ï::*".*.,ueuïà-ri;"iï'o!pue
y"*i;"q,fi
Klootsema: Misl
ucero.e lÍlnderen

1904

z) Men
"'
a". qr;ÍÍ.h"t.--s"t""áL"rJï;it"ïèn"'oti.
-behavior in reze
youth 198ó:rr* Heaty, Aususta f. Éránner: Reconstructing
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weggelegd. De gezinsverpleging
is
het
algemeen
veÍvangenale
systeem, tle gestichtsverpleging
het bijzontlere en aanvullende. De
gestichtsverpleging
zar in de toekomst haar kracht moeten zoeken
in differentiering.
Enerzijds in gestichten voor paedagogische correctie door een verblijf
van korte duur, anderzijds
in inrichtingen voor psychopathische
en anderszins gestoorde kinderen.
die
een heilpaedagogische behandeling nodig hebben. Hierdoor zal het
gestichtswezen zich dan kunnen ontwikkelen
tot een instituut van
sociale sanatoria voor ontwrichte,
tot de gemeenschap terug te
brengen kinderen, Het tegenwoordige
gestichtswezen maakt een
eenzijdig en daardoor onproductief
gebruik
van de huidige te
gestichtsruimte
omvangrijke
en verbruikt
gelden, die
daardoor
zoveel doelmatiger
in het belang van het kind besteed zouden
kunnen worden, 1) terwijl
het wat het ergste is _ aan vele
kinderen het gezinsleven onthoudt.
Het is een waangedachte te menen, dat de gestichtsverpleging
zijn vroegere plaats, d.w.z. die van opvoedingsmilieu
ook van het
normale
kind, nog eens zou kunnen heroveren,
Het preventieve
werk groeit voortdurend
en het repressieve
opvoedingswerk
zar
daardoor
hoe langer hoe meer de laatste haven worden
voor
agressieven, sexueel ontspoorden, onhanderbaren
en allerrei andere
ontwrichte,
tot zelfs pathologische
gevallen.
Het gestichtswezen
zou, indien het aangewezen differentiatieproces
zich niet zou voltrekken, ontaarden in een opbergplaats voor gevallen
waarmee men
geen raad meer weet. Dat een
dergelijke
verschuiving
aI gaande
is, blijkt thans reeds aanwijsbaar
in de z.g. observatie- en strafafdelingen, welke de grote gestichten steeds weer gaan
openen om
de lastigen onder hun moeilijker
wordende
bevorking
voldoende
te kunnen beheersen.
1) Men denke in dit verband
ook eens aan het enorme kapitaar dat
in verschillende van onze weeshuizen min ài
;"b;;;;G;-iiil.
rr"t
g?ootste deel onzer weeshuizen staat
vrijwel leeg-"""
daar i" aè i"àp d"?-j""",'
het aantal wezen sterk afn_amars
àl-aoo"
tÀ"oË"""
.*i"ru à" f,ygie*."ue
maatregelen verbeterde levensoÀstanáigheden waardoor
ae t-eriàísouur
der menscn belangrijk groter Werd.
.t-le gelden waarover meerdere der eeuwenoude
weeshuizen beschikken,
kunnen echter niet vrij gebruiki--*á"áà",-!"bonden
ars men is door
stichtingsbrieven of b"ryI:l{g
bepaUngen
voor de tijd waarin zie ontworpei weïden ïJn andere aard, die mogetijk
ZËei-áóèÍriïiË'#iËii].ao"r,
thans in zoverre remmend kuniren ;;d;
áat dit eeta ;iet vóláoenae
tot zijn recht komt. Zo kennen rve een weesÀuis
waá de
;""
kapitaal o.a. gebruikt werd .roo"
"uo
met"""te
hei intruiten
-groot
van gras, een ander
""rr-à*periment
regenten jaarlijkË
hun tien_!ange"_*""fti:A
moeten afwerken den-ag:.qe
stichter_ tér ere,-terwiSt ars over-í-&i--g-"ia'
u"_
schikt lton worden een model o"gà"i!"iiu'ïare
te scheppen, het land
ten zegén.
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Ook de gezinsverpleging is grondig aan verdieping en herziening toe. In welke mate en hoe hopen we verder in dit boek
aan te geven.
'Wanneer men
echter de betekenis van de gezinsverpleging wil
uitleggen, staat men ongeveer voor dezelfde moeilijkheid, ars wanneer men poogt aan te geven de intense t<raóht welke van de
liefde uitgaat. Men komt niet verder dan tot onbevredigende
woordconstructies, die geenszins het rijke en machtige, dat wij
juist zo graag uit zouden willen beelden, $reergeven. Elkeen
echter,
die graag over zijn jeugd spreekt, over het plekje waar hij
opgroeide, vertederd denkt aan de band die hem bond aan oud.ers,
zusters of broers, weet zonder nader uifleg, wat hier wordt be_
doeld en van welk een grote waarde het is.
Het gezinsleven ligt zo diep verankerd in onze volksaard, dat
het deze typeert. Het is het fundament van onze kerkelijke en
sociale beschouwingen en onthouding van het gezinsleven aan het
kind indien dat althans zonder noodzakelijk te zijn, plaats
vindt - is een inbreuk op het geïyone leven en een paedagogisch
niet te verantwoorden verstoring van de natuurlijke levensstructuur.
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