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'Verk der ~faatschappelijke Assistente
aan het N ationadif'l~V erk voor Kinder,vclzijn
doDr Mejuffer VAN DER STEENE
Bezoekster bij den diens t der uitbestede Kinderen.
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De werking en het doel van het Nationaal
werk voor Kinderwelzijn zijn te goed bekend,
dat zij l?ier zouden moeten uiteengezet~den;
het gaat er hier alleen om te wijzen oj?~tc1ak
die eene Maatschappelijke Assistente aan dit
organisme kan vervul len . Het Nation ~werk
voor Kinderwelzijn is een werk va nW herming voor a lle kinderen zoo zieke als gewnde.
Wanneer een verpleegster als verpleegster ten
huize gaat om een ziekkindje te verz~, hetzij om compressen te leggen in gevallitil!lt:bron<.:h ite, om geneeskundige baden toe te dienen,
om inspuitingen te doen of om een lavement te
zetten, is zij altijd zeker van welkom==te' zijn,
want dan staat zij samen met de moeder om te
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strijden tegen die sociale kwaal die wij ziekt~
noemen . Dit brengt hun nauw bijeen en zeldetË_
zal de moeder vergeten dat die of die verpleeg~·
ster haar geholpen heeft als het kindje zie~
was.
Maar dit is niet heteenige : het doel van .h~.(.
Nationaal werk voor Kinderwelzijn omyat ook~
v6orkórning ei] sociale opbe~rÏ~g en hi~ril] ki!nj
d·e verpleegster door de .Maatschappelij ke A~·:'
s.istente geholpen w.orden.. Wanneer wij het'
\verk van een Maatschappelijke Assistente ge-~
hecht aan een raadpleging nagaan. dan zien wij
•lat zij het is, die gelast is rnét !Jropagandabe·
zoeken ; hiervoor stelt zij zich in betrekking
met de gemeentelijke overheid; opda t deze haar
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zou inl ichte!1 over de geboorten; bij de niewge-

zal ze zorgen voor het geneeskundig getuigbare nen b;·engt ze dan 'j.J:l l)_e_n__!f_e__<:t~!l_U~..Y..':~- schrift en ze zal de ouders helpen voor de aanoek_<_>!l? _d_~jgng_~_ Il},O_CQ§.!... te vraag aan het gemeentebestuu r; ze zal tusIe tien dagen e~_n bef:_
te overtuigen van het belang .en d ~ n oo_d z::tkel ijl.<~ schenkomen voor het bekomen van betere wohé.id. van de raadpleging en. het geneeskunJ:!iff-- n in g enz., dit alles aangepast aan de personen
a toezicht.
en omstandigheden waarmee ze in aanraking
:e.
Öp d~ raadpleging zelf zal zij, terwijl de ver- komt.
•
\
pleegster den dokter bij staat, bij de moederb:. B u i t ~ n de kindj es die door hun eigen moeder
1t~ -blijven in de wachtzaal, er de kindjes wegen,
verzorgd worden hecht het Na tionaal Werk
1-i toezien en luisteren om op het gepaste oogen- _ voor Kinderwelzijn een speciaal belang aan de
· · blik raad te geven. 't Is zij ook ~ie gelast is m ~(ft11itbestede kinderen en _hier- ~ok is het werk
::~ het bij houden der document.~ tie en al le verl..'::::--~oor de M aatschappelJj ke asststente veel vul - ·
.r . pleegsters zullen het met mij eens zijn, om toe te dig. Er zal misschien opgeworpen worden dat
;~f geven dat die nogal alnzienlij k is; ~et bij hou- dit alleen uitzonderingen zijn , j ammer genoeg
den der fi chen met de gewichtscurve, der
het niet het geval, althans niet v oo r Gent en
ai wezigheidsboeken, enz . Na het in regel stell e!l omstreken waar geen en kel dorp is dat geen
i der documentatie zal ze w eten welk de nieuwe tientallen
uitbestede kinderen telt. In Gent zelf
l
.
>sf iîfgeschrevenen ~ijn en ?ij die kleintjes zal z~ hetge tal zoogroot (700à80? zij n erregelmatig
ir• binnen de acht a veertJen dagen een bezoe~~gesch reven) dat het Natwnaal W erk voor
11~ brengen om het enkwest op te maken nopensdf."n Kinderwelz:jn het noodig geacht heeft een spea] socialen en den hygiën ischen toestand van het ci afen di enst voor de controle deruit bestede kin·~ ~inden zijn omgeving . Bij dezedie zich nietaa nSj~e ren in te richten. Door mijn werk ben i k goed ,._
-~ ·geboden hebben zal zij zien welke de redende~et dien speelalen dienst bekend, ik zal er dan
i
! afwezigheid was; bij eenvoudige nalatigheid ook de werking van uiteenzetten, nochtans is
" zal ze de m~eder aanwakkeren tot het volge~et werk der Maatschappelijke assistente op
der raadpleging en in geval van eventu eel ~:~ndere plaatsen, op enkele u itzonderingen na,
zièkte of ongesteldheid zai ze de verpl eegster bij na hetzelfde. Het werk bestaat in het opspoverwittigen.
ren der uitbestede kind eren. Dit valt voor de
. 't Is ook aan haa r dat het oplossen van soci~wone diensten wel eenigzins samen met de
ale gevallen opgedragen is en hier moeten wJ! propagandabezoeken; va n dan af zal de Maat-
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propaganda ofcontrolebezoek, moet zijn nuL een eventueele uitbesteding zal ze de plaats
tiQbrengen: ni etalleen door h et geven van raa~achten te kennen en de pleegmoeder opzoeken.
in zakë regiem of verzorging, maarook voo rheP'Daar z~ hier te doen heeft met een categorie
b~~Ï(l_ng der geheele fam ilie. E;:lk hezoek wordt vrouwen, die het verzorgen van kind eren uiteen studie en door de bezoeken moet ze wetc~ten als een commerce, zal ze hier niet alleen
in welke mate en op welke wij ze de familiJ~ij zen op het belang der raadpleging maar ook
,moet geholpen worden. Hier zal ze hel pen door op de verplichting. 't Spreekt dat ze dit doet in
het plaatsen van zwakke k inde ren in een allerh ande nuancen , vanaf het eenvoudige aanschoolkolonie, daar door een tu sschenkomst bn
· ken tot t;et strenge optreden met bedreiging
den Openbaren Onderstan d of andere liefdadi
an tu sschen komst der politie . Ze zal wijzen
ge instellingen om het bekomen van hul p voor op de verplichting de uitbestede kindjes aan
behoeftigen; een alleenstaande ongehuwd~_Qe pleegmoeder toevertrouwd, op het politiezwangere vrouw_~al ze ver_wijz_ennaarhettelw i~/]u reel ~an te geven, ~aar
formu le vo~ r de
voor moeders; btJ aanwezigheid van abnorrna- aanvragmg voor toelatmg at te halen en d1e op
len zal ze de ouders stilaan overtuigen van het de raadpleging in te dienen. Bij het geven der
noodzakelijke van een speciaal onderricht, ze~elating van het gemeentebestuur wordt. een
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afschrift naar het provinciaal comiteit verzon- mentaliteit onzer volksmenschc:n om met zoo
den en daar wordt dan doo r de Maatschap- weinig gegevens te weten te komen wat men
pelijke assistente aan den dienst der U. K. verlangt.
gehecht, de doeurnen tatie bij gehouden.
M aar alle pleegmoed ers zi jn op verre na niet
Ze beschikt.over een tweetall ig f~stel sel , geschikt om kinderen te verzorgen en op haar
namelij k de fi chen der kinderen gera ngschikt bezoeken komt de verpleegster of de Maatper alphabctisch e orde waar elke veran dering schappelijke assisten te in aanraking met toeop aangeteekend w ordt en die t oel<):a1_0:lcens te standen die we rkelij k erbarmelij k zijn. Zoo
zien welke versch illige pl aatsen het k ind door- kwam ik eens bij een pleegmoeder die lijdetui
laopen heelt en een tweede, dat der pleegmoe- aan aderspat, verplicht was in haar zetel te
ders, gerangschi kt per straat en ve1~ende al blijven en zeven kinderen verzo rgde . .In zoo 'n
de kinderen die haar werden to eve~wd met toestanden moet er natuurlij k ingegrepen worreden en datum van vertrek enz. Daarenboven den, den dokter en het gemeentebestuur dienen .
bezit ze ook nog lijsten per raad pl ~i!~_g die de verwil tigd omdat er een we igeri ng zou uitgeve rpleegsters regelmatig komen
om de bracht worden . De beslissing van het gemeeiF
nieuwe ingeschreven en te kennen én de veran- tebestuur wordt dan aan het provinciaal Co~ '
deringen te noteeren. Bij het geven der toela- feit overgemaakt èn 't is dan de Maatschapp~
ting tot uitbesteding zal ze het ~dig en- lijke assistente die het geval verder moet oploi:
kwest opmaken, nagaan of de ~hri ften sen. Ze stelt zich· i n bëtrekking. met de ouder~
van den dokter worden nagevolgd, of de huis- en hier za l ze erop aandrin gen dat het niËi
vesting niet te wensellen laat in een woord of vol doende is dat een moeder zich afslooft <j
de ve rzorging goed is. !n geval vàj~erpl aat het werk of op de fa bri ek, als ondertussch 1!1\
si ng zal zij de kin dj es ter ug opzo«erl en hier het kindje niet goed ve rzorgd wordt. P ~~
stuit ze op een algemeen gebrek van ons volk, tisch zal ze er op w ijzen dat er voor denzel@~
namelijk op een tekort aan st i p t h e i~ï !Hi e na- prij s betere plaatsi ngen kunnen gevonden w~
men der ouders weet de pleegm~r al leen den ; desnoods zal ze zelf adressen van pl ~f..
den voorn aam of ook nog een bijnaam, van lret ouders opzoeken en de onderhandelingen at~ .
adres alleen de straat en nooit het num mer. schen ouders en pleegouders bewerken. ~
Wann eer het kinde ren geldt die ;~chreven · Maar ook bij de pleegmoeder moet er ge~@
zijn is het nog vrij gemakk~lijk, ffitngezien het worden en 't spreekt van zelf dat na de uitg%adres der ouders bekend is; het wordt echter bracil te weigering men niet altijd welkom ~~
moeilij ker wanneer het kinderen betreft die ge- zijn . Heel dikwijl s zij n ouders en plecgou~~
durig van plaats veranderen. Een voorbeeld uit onwillig, zelfs is het gebeu rd dat ze do~~
mijn praktijk zal het bevestigen. ~eg aan drog aan de con trole t rachten te ontsnapifèJ:!.
'"' ..,f.l
een pleegmoeder waar een kindje ~ik graag Z oo weru4 er na I1et geve ~ r een er we 1.ger .m~l
een
heel
vuile
pleegmoeder,
de
moeder
~~·
wo u volgen, naar toe was, en na alle mogelijke
ondervraginge n kon ik de inli c~en her- zocht; het aangegeven adres wees op een w~
leiden tot het v olgende : juffrouw &(ijdta3.t naar menthuis in een verdachte straat, docif ye
de Donderstraat, ge gaat naar een huis, ge zult vrouw was er niet bekend. Op het polici ebur~l
<I>
wel zi en wel k, er staat er zoo maar een en ge noch op het bevolkingsbureel was de vrouw iRvraagt daar naar de vrou w van,fttl'Uwr. Als geschreven; het geval werd in handen van ~n
men dan bedenkt dat de Donde r~aat in Gent Procureur des konings gesteld; de pol itie d ~d
niet besta at maar wel Onderstraat of Rue Bas- opzoekingen doch vruchteloos. Ten einde raitd
se, en dat het geen volkstraat is, .z;al men best namen wij onzen toevlucht tot een cafè, wa~
begrijpen dat er een zekere kenni~1 de stad van we ons vaag herinnerden, de moeder ::ér
noodig is om te weten dat !1et in c Je s raat kan vroeger als serveuse · gezien te heb ben en h'tèr
zij n dat het bepaald huis is, en men ook een konden we de ju iste identiteit vaststellen . De
psychologische kennis moet h e~ van de opgegeven naam en adres waren va lsch, de
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moeder werd opgezocht en de ver plaatsing verHet kind werd gepl aatst door den _Bond der_
plichtend gern~akt.
Moreel Verwaarl oosde Ki nderen, een nieuwe
Buiten deweigeringenzaldeM aatschappelijke voàgclij werd aangestei d e11
nÖg verblijft hef
assistente nog haar speciale aandacht wijden in een kostschool, waar het zal blijven tot het
i aan de verlaten kinderen. Verlaten zijn deze~ lf in zijn onderhoud kan voorzien.
!,i
naar wie de ouders niet meer omzi~.n ebn tdiek~ie~f
Ik herhaal zoko 'n geva1Jedn zij n betrekkelijk
, meer gekend zijn. 0 eze geva11en ZIJn e re KC- raar, maar talrij , menigvl!1 i([ zijn de gevalle n
.lijk raar, hier en daar vindt men wel een moe- van moreel verwaarloosde k inderen. Hier staan
{Ier . die bij . de geboorte van het kind den==we altijd voor onwettige,. en overspelige kinwensch uitdrukt haar kind af te staan waarbij de ren of voo r kind eren waarvan de ouders in
ze natuurlijk nooit geholpen wordt; of een~eenigheid leven. In sommige gevallen worpleegmoeder die u bij het eerste bezoek zegrl,Q._~n ze tijdelijk verlaten, terwijl de moeder het
dat het kindje van haar is en u daarbij een ge- seizoen in Nice of Oostend e doet , of nog in de
zegeld papiertje vertoont waarbij de moeder gevangenis verblijft; soms zien de ouders_er
verklaart nooit naar het kin d niet meer te zulle~ i nig. naar om en is de slechtste plaats goed
omzien. In het laatste geval zal de Maatsch ap~J ligle1weg of word en de betalingen gestaakt . In
. pelijke assistente de pleegmoeder van de geva- elk van deze gevallen moet de Maatschapperen ervan verwittigen en steeds op hare hoed~lïke assistente erop letten dathet kind zoo weiblijven, want zoo het kindje in het begin w el- @g mn.gelij k onder dien toestan d lijdt. Ze zal
kom is kan het toch na een zekeren tijd als ee
oezien dat spijts al les de pleegmoeder toch de
last aanzien worden. Zoo werd ik door het pro- noodige zo rgen verschaft, ze zal de moeder op~ yin~iaal komiteit get.ast een e n.k~ves~ .te doPn bi~·
· zoe~ en om haar haa.~ plicht~n ~ I s moeder te
~ een pleegmoeder clte een meiSJe biJ haar had ' nnncren en om biJ atwez1ghe1d van deze,
~~ van zeven j aar dat haar bij de geboorte werd door d;;n Openbaren Onderstand een vergoe~ ~fgestaan. De pleegmoeder bad zich onde rtusding te doen toe kennen.
~ _sc~enaand endrankover gegeven, h etki ndwcr~ Zoo zi en we dat het N ationaal W erk voor
~r mishandeld en uit bedelen gezonden. Het en~i n derwelzijn gelijk wij het reeds gezegd heb~ kwest werd aan den heer Procureu r des K oben in haar bescherming omvat alle kinderen
;; riings overgemaakt, de familie werd opgezocht r--ZDO zieke als gezonde, Uitbestede en niet Ldtbe$ zij was vrij begoed doch wilde om familietwistJStede, maar bij voo;keur gaat naar deze die
' ten niet htsschen kom en voor den onde rhoud lichamelijk of moreel verwaarl:Josd zijn . Vooral
van het kind; hier vernamen we dat de moeder voor deze laats te categorie, kan de Maatschapna de geboorte va n het kin d naar den vreemde pelijke assistente van nut zijn, niet alleen ten
gevlucht was, dat ze er èen huwelij k aange~bSate van het kind, maar ook voo; het welzij n
gaan had en dat haar man het bestaau van ee~van de fam ilie en van het gansche vol k.
kindje niet vermoedde.
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