Naam: Mr. G.T.J. de Jongh
Geboren: 1861
Overleden: 25 juni 1949
Actieve jaren: 1899-1949

Het kinderrechterschap stond laag in aanzien onder
rechters, maar sommige kinderrechters waren juist zeer
gedreven. Dat gold zeker voor G.T.J. de Jongh (18611949), die in 1922 op eenenzestigjarige leeftijd nog
kinderrechter werd in Amsterdam. Zijn eigengereide
werkwijze bracht hem in botsing met ambtsgenoten, maar
creëerde eveneens jurisprudentie waar alle kinderrechters
profijt van hadden. Hij bedacht veel praktische
oplossingen voor kinderen en jeugdigen, zoals tehuizen
voor werkende jongeren.
Levensloop:
De Jongh werkte gedurende meer dan vijftig jaar in de reclassering en kinderbescherming.
Hij was één van de pioniers van Pro Juventute in Rotterdam. Deze organisatie was opgericht door Prof.
Mr. G.A. van Hamel, G.A.M. de Bruijn en Prof. Mr. D. Simons. De taak van Pro Juventute bestond, in de
woorden van G.T.J. de Jongh, uit het houden van toezicht op knapen en meisjes, waarover de ouders
vrijwillig en uit zichzelf bij de Vereeniging kwamen klagen of die via het parket van den Officier van
Justitie wegens een of ander delict aldaar werden aangebracht.
Reclassering:
De Jongh streed in zijn leven voor de mogelijkheid tot voorwaardelijke veroordeling van verdachten van
misdrijven. De voorwaardelijke veroordeling werd in 1914 mogelijk. Hierdoor kon het reclasseringswerk
voor volwassenen ontplooien. De Jongh had hierin, als voorzitter van de Afdeling Amsterdam van het
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, een groot aandeel.
Kinderrechter:
De Jongh werd in 1922 de eerste kinderrechter te Amsterdam. Deze functie vervulde hij tot 1933.
Hij maakte de gezinsvoogdij tot de belangrijkste maatregel van de kinderbescherming. Sommigen vonden
dat hij de ondertoezichtstelling te breed toepaste. Hij nam soms beslissingen die voor mensen buiten het
kinderbeschermingswerk moeilijk te begrijpen waren; maar die voor betrokkenen heel begrijpelijk waren.
Kinderbescherming:
De Jongh’s naam is verbonden aan tehuizen voor de werkende jeugd en werk-en vormingskampen. Nadat
hij zijn loopbaan als president van de voogdijkamer van de Amsterdamse rechtbank afsloot, nam hij het
initiatief tot oprichting van adviesbureaus voor gezinnen met moeilijkheden. En ook aan het einde van zijn
leven bleef hij actief binnen de kinderbescherming. Enkele jaren voor zijn dood nam hij zitting in een
commissie die een rapport opstelde over echtscheiding en gezinsontwrichting.
Opleiding:
studie rechten.
Praktijkervaring:
voorzitter van de Afdeling Amsterdam van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen

1922-1933 kinderrechter Amsterdam
eind jaren dertig oprichting adviesbureaus voor gezinsmoeilijkheden
Werkterrein:
Jeugdhulpverlening
Citaat:
‘Naast het groote volksdeel, dat zoo dringend behoefte heeft aan hulp en raad, (...) staat een even sterke -of
nog sterkere- groep van onverschilligen en egoïsten, die tuk zijn op genot en winst en zich geen oogenblik
bekommeren om hen, die in den grootsten nood verkeeren.
Doch ook daarnaast een kleine kern van nobele figuren, wier geest op andere dingen is gericht dan
eigenbaat en egoïsme. Zij houden hoog in hun opgeheven hand het ideaal van menschenmin en
naastenliefde. Geen leuze, maar een daad.'
Uit: Mr. G.T.J. de Jongh, ‘Kinderrecht en maatschappelijk werk’, in: Maatschappelijk werk. Opstellen
aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar zevenstigen verjaardag 15 juni 1930 (Amsterdam 1930)
186.
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Protest tegen bezuinigingen op de kinderbescherming, Het Volk, 18-08-1932:
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:011117007:mpeg21:a0176

De Amsterdamse kinderrechter, mr. G.T.J. de Jongh, tevens bestuurslid van Hulp voor
Onbehuisden, spreekt zich op 18 augustus in Het Volk fel uit tegen besnoeiing van de
kinderbescherming. De Jongh wordt opgevoerd als een betrouwbare deskundige, want hij is
volgens de krant ‘geen man van lange beschouwingen. Eerst de practijk, dan nog eens de practijk
en dan nog eens de practijk. Feiten en cijfers. Maar vooral: de gevallen zelf.’ En dit is een van die
treffende gevallen:
O ja, daar hebben wij dit meisje, dat met een paar vriendinnetjes had ‘ingebroken’ in school. Zij
gingen er kalmweg chocola zetten. Inbraak? Och, eigenlijk beschouwen de kinderen de school als
iets, dat bij hen hoort, dat eigenlijk van hen is. Maar goed: dit kind was toch wel in een heel
verkeerde omgeving. Moeder is een knoeister en richt het kind er op af, lastige schuldeischers af te
poeieren. Zij komt in een dienstje en, voortgaand in moeders richting, neemt zij iets weg. Wij
wijzen een gezinsvoogd aan en sturen haar voor zes maanden naar een tehuis van de vereeniging
Hulp voor Onbehuisden in Houten, Utrecht.
Zij komt terug, nieuwe dienst; alles gaat een poosje best tot mevrouw bedlegerig wordt en… zij
weer steelt. Zij neemt een mooien mantel van mevrouw weg, niet om hem te verkoopen, maar om
er ook eens echt sjiek uit te zien.
Wij kijken ernstig. Wat moeten wij met het kind doen? Terug naar Houten; verder werken aan haar
opvoeding… Jawel, pang! Op grond van den toestand van ‘s Rijks financiën kan het departement
de uitgaven verbonden aan de plaatsing van Marietje Zoo en Zoo niet toestaan.

