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VOORWOORD
DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT
CHARTE DE L'UNION INTERNATIONALE
DE PROTECTION DE L'ENFANCE

PAR la présente Déclaration des Droits de l'Enfant, dite Déclaration de Genève, les
hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissant que l'Humanité doit donner
à l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affirment leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité et de croyance:
I. L'enfant doit être mis en mesure de se développer d'une façon normale, matérieJ.lement et spirituellement.

11. L'enfant qui a faim doit être nourri; l'enfant malade doit être soigné; l'enfant
arriéré doit être encouragé; l'enfant dévoyé doit être ramené, l'orphelin et l'abandonné doivent être recueillis et secourus.
lIl. L'enfant doit être Ie premier à recevoir des secours en temps de détresse.
IV. L'enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie, et doit être protégé contre toute
exploitation.
V. L'enfant doit être élevé dans Ie sentiment que ses meilleures qualités devront être
.-'
mises au service de ses frères.

1I t hier volgende rapport is voortgekomen uit de samenwerking van een zestal in\l ll ulen, welke de lezer vindt opgesomd na dit woord vooraf. Het is uiteraard niet het
w 'rk van één dier instituten, al is het, na ampele bespreking, met volle eensgezind heid
'11 d us voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, gepubliceerd. Het is ontstaan
lip 'ro nd en binnen de grenzen van de deelrapporten, op grond en binnen de grenzen
vall dc opvattingen der verschillende samenwerkende instituten. Slechts kleine gedeelI 11 uit het rapport zoals het de Minister werd aangeboden vervielen, ten dele om beI l10plheid te bevorderen, ten dele omdat zij voor algemene publicatie niet geschikt
wlln.:n.
I1 t rapport heeft betrekking op gegevens die in geheel Nederland verzameld werden
h~ halve in Brabant en Limburg. Daarover zal het Mgr. Hoogveld Instituut te N ijlil gen afzonderlij k rapporteren.
De bronnen waarop het hier voorgelegde rapport berust, zijn zeer omvangrijk. Om
nerzijds de leesbaarheid van het rapport te vergroten, is dit beknopt gehouden en zijn
dc bronnen daarin niet opgenomen, anderzijds werd dit achterwege gelaten, omdat in
een afzonderlijk bronnenboek datgene gepubliceerd zal worden, wat daartoe van vold ende algemene betekenis is.
Het rapport moet gezien worden als een eerste monstering der omstandigheden. Een
rapport immers opgesteld met louter wetenschappelijke doeleinden voor ogen, zou
niet binnen het beperkte tijdsbestek dat ons ten dienste stond en zeker niet op de financiële basis waarmede wij te rekenen hadden, voltooid hebben kunnen worden. Het is
met wetenschappelijke ervaring en hulpmiddelen samengesteld, het bedoelt echter geen
ogenblik een wetenschappelijke arbeid om den wille en naar de maatstaf der pure
wetenschap te zijn. Het mocht dit zelfs niet zijn.
Ten aanzien van in het rapport genoemde maatregelen en daarmee samenhangend
overwegingen dient men te bedenken, dat het niet op de weg der instituten lag in enig
opzicht vooruit te lopen op hetgeen locale, regionale en nationale organen voor
mogelijk en gewenst zouden houden. Evenmin kan vooruitgelopen worden op de concrete vorm, die enige gedachte zou aannemen waar zij geconfronteerd zou worden met
wereldbeschouwing, politieke verhoudingen, beschikbare personen, enz. enz. De rapporteurs zouden hun opdracht ernstig hebben misverstaan, indien zij op deze wijze inbreuk gepleegd hadden op de geestelijke vrijheden en verantwoordelijkheden van ons
volk en zijn vertegenwoordigende lichamen. Zij zouden, van den beginne zo hartelijk
~;;l men werkende met vele practici op dit gebied, bovendien tekort geschoten zijn in erk 'I1ni ng van toewijding, ervaring en bekwaamheid van velen, die hier reeds werkzaam
zU 11.
lIet rapport heeft dus op dit terrein slechts verzameld en zelfs niet gekritiseerd.
Naast een woord van dank aan de hoofdambtenaren van het Ministerie van OnderwUs, Kunsten en Wetenschappen, inzonderheid aan die van de afdeling Vorming buiten
S 'hoolverband, aan de leiders en. medewerkers der instituten, richten wij hier g, arne
, 'n bijzonder woord van dank aan de heer W. A. NeU, drs. phil. en psychoI., die zow I
vlil li S ' happelijk als administratief veel steun heeft gegeven aan de centrale coördi1IoIIIl' dl'r werkzaamheden.
Namens de betrokken Jnstitut 11 ,
M. J. LANGEY ,

10

INLEIDING

wereldbeschouwelijke organisaties. Bovendien moet iedere op dit terrein te nemen
maatregel, nog geheel afgezien van politieke en wereldbeschouwelijke konsekwenties,
bij een mogelijke feitelijke uitvoering worden bezien door een speciaal hiertoe aangestelde commissie, die aan 'alle wereldbeschouwelijke, technische, legislatieve, administratieve, locale en (of) regionale gegevens recht kan doen. Eerst op deze wijze kan iets
konkreets tot stand komen. De samenwerkende instituten hebben dus in dit rapport
geen enkele maatregel als strikt noodzakelijk voorgesteld noch zijn zij inzake de uitvoering in details getreden. Het beoordelen van de noodzaak van een te nemen maatregel berust uiteindelijk bij Volksvertegenwoordiging of Gemeenteraad, terwijl de
praktische uitvoering in handen gelegd moet worden van deskundigen en locale organen. Van geval tot geval zal ook de verhouding van Overheid en particulier initiatief
geregeld moeten worden.
Dit rapport spreekt zich evenmin uit over de waarde en de betekenis van allerlei organen en activiteiten, die zich bezig houden met de hier onderzochte jeugd. Dit zou op
een andere wijze eveneens een direkte ingreep betekenen in zaken, die een wereldbeschouwelijk karakter plegen te dragen. Hiermee hangt samen, dat dit rapport niet
spreekt over die lichamen of inst~nties, die al of niet in aanmerking zouden dienen te
komen voor Rijkssubsidie. Een urgentielijst van voorstellen daaromtrent is niet gemaakt, en kan ook eigenlijk niet 'objektief' gemaakt worden. Want juist hier moet
regionaal worden gedifferentieerd, at naar de wereldbeschouwelijke en sociologische
samenstelling der betreffende bevolkingsgroep. Volgens sommigen b.v. is de prediking
van het Evangelie een primaire noodzaak, ook inzake de bestrijding van die verschijnselen bij de Nederlandse jeugd, terwille waarvan dit onderzoek is verricht. Anderen
achten juist voor deze jeugd het nemen van uitsluitend materiële maatregelen van
overwegend belang. Een plattelandsbevolking kan kulturele mogelijkheden missen,
zodat daarin allereerst voorzien zou moeten worden. Maar omgekeerd maakt een industrie-bevolking vaak weinig of geen gebruik van de geboden kulturele mogelijkheden, zodat de problemen daar weer geheel anders komen te liggen. Hoe weinig
'rechtlijnig' de hier aangeduide problematiek is, kan zelfs in dit samenvattend rapport
niet naar behoren worden aangeduid. De deelrapporten en het nog te publiceren Bronnenboek dienen om aan de verscheidenheid van vragen en behoeften in de verschillende
delen van ons land enig reliëf te geven.
Tenslotte laat dit rapport zich niet in met de kwestie van de onderwijshervorming.
Alle onderzoekers zonder onderscheid zijn het er over eens, dat een onderwijshervorming in al zijn geledingen van primair belang is. Maar juist hierover is reeds veel gepubliceerd. Voorstellen dienaangaande zijn de Minister door volkomen ter zake deskundigen meermalen gedaan. Dit alles is reden, waarom de onderwijshervorming
slechts incidenteel in dit rapport ter sprake zal komen.

2.

OVERZICHT DER DEELRAPPORTEN

De lijst van bijgevoegde rapporten, aan het eind van deze inleid4tg genoemd en
genummerd, geeft het snelst en het best een overzicht van de plaatsen, waar sociologische of psychologische onderzoekingen zijn verricht.
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Uit deze lijst blijkt, dat het onderzoek zich over een zeer groot terrein heeft uitgestrekt en dat er naar gestreefd is, een zoveel mogelijk representatief beeld van het
onderzochte verschijnsel te verkrijgen.
Er is van het eerste begin af veelvuldig kontakt gezocht met personen en instellingen
in de praktijk der opvoeding van de hier bedoelde jeugd werkzaam. Verscheidene
nevenonderzoekingen werden verricht. Veel medewerking werd ondervonden van
enkele Scholen voor Maatschappelijk Werk.
Van de zes samenwerkende instituten zijn de volgende rapporten ontvangen. Zij
worden alle bij nummer geciteerd:
1. Rotterdam: Katendrecht.
2.
Het Oude Noorden van Rotterdam.
3 - 6A en B :
Rotterdam: Delfhaven.
Boschpolder.
Tussendijken.
Spangen.
Crooswijk.
7. A,B,C.
Feijenoord.
8.
Blij dorp.
9.
NaaJdwijk.
w.
11.
De Lier.
12 - 16.
Maassluis.
Maasland.
Schipluiden.
Den Hoorn.
Pijnacker.
17.
Zevenhuizen.
18.
Zoetermeer.
19.
Moordrecht.
20.
Delft.
21.
Krimpen a.d. Yssel.
22.
Schoonhoven.
23.
Stolwijk.
24.
Ouderkerk a.d. Yssel.
25.
Lekkerkerk.
26.
Berkenwoude.
Oud-Beyerland.
27.
Nieuw-Beyerland.
28.
29.
Klaaswaal.
's-Gravendeel.
30.
Numansdorp.
31.
12.
Goudswaard.
H.
Oostvoorne.
l4 .
Rockanje.
Ouddorp.
1(,. A. nB.
OoItgensplaat.

-

".

37.
38.
39. Utrecht:
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Dordrecht.
Zwijndrecht.
Voormalige Wij k C.
Rode Brug.
Notebomenlaan en omg.
Betonbouw.
DaaJse Dijk en omg.
Indische Buurt.
Springweg - Lange Nieuwstraat.
Bollehofsestraat en omg.
Ondiep.
Tuinwijk.
Rhenen.
Ede.
Enschede.
Hengelo.
Almelo.
Oldenzaal.
Distrikt Rotterdam, behandelt no. 1 - 38.
West- en Delfland.
Krimpenerwaard.
Utrecht, behandelt 39 - 48.
Twente behandelt 51 - 54.
Eindrapport Sociologisch
Instituut.
YselsteÏD.
Hilversum, Venetafabriek.
Hilversum, ambachtsschool.
Westfriesland.
Veenendaal.
Een groep kantoormeisjcs.
Middelbare schooljeugd.
Groningen.
Leeuwarden.
Groninger Vecnkolonici!n.
Oldeboorn en Drachten.
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gevaren der verwildering ontkomt. Geen politiek program kan voorstellen de hygiënische verzorging van de bevolking op te geven, om door kindersterfte en epidemieën
haar aantal zodanig terug te brengen, dat een 'menswaardige samenleving' thans
mogelijk zou worden. Ook de 'gezonde oorlog' die de 'inferieure erfmassa' moest 'uitroeien' heeft slechts bewezen .... groter verwildering te veroorzaken. Geen politiek
program, dat de bevolkingsomvang dezer aarde als feit te aanvaarden heeft, kan anders doen dan de industrialisering aanvaarden. Maar wie de industrialisering aanvaarden moet, aanvaardt daarom nog niet elke vorm daarvan en kan nog ver gaandereserves maken aangaande levensvormen van de mens die binnen die geïndustrialiseerde
maatschappij nagestreefd zullen worden.
Bovenstaande overwegingen leiden er toe, dat wij het verschijnsel der maatschappelijke jeugdverwildering voor een constitutie-ziekte van elke maatschappij houden,
die er slechts zeer ten dele in slaagt het persoonlijk aspekt van ieder mensenleven tot
ontwikkeling te brengen. Het is duidelijk, dat geen menselijke samenleving er in slaagt
dit ideaal te verwezenlijken. Maar wij mogen anderzijds niet uit het oog verliezen, dat
het ontglijden aan de maatschappelijke en geestelijke ordeningen, die het leven der
overgrote meerderheid van ons volk nog honderd jaar geleden vorm en zin gaven, het
verlies van middellijke en onmiddellijke, traditionele en persoonlijke verbondenheid
met de zingevende determinanten van leven en wereld, tot een vlottend worden der
menselijke instinkten geleid beeft, welke zich als cultuurverlies en 'Vermassung' doet
gevoelen. Zoals R. 75 het zeer goed uitdrukt: de materiële en de geestelijke aspekten
der cultuur geraken los van elkaar (vgl. t.a.p. blz. 71-72).
Maar wij staan nu voor de opgave, maatregelen in overweging te geven, die dit allesdoordringende proces zo niet opheffen dan toch tegengaan.
Daartoe moet een maatschappij uiteraard de nodige organen scheppen en de gelegenheid in het leven roepen, tot het aannemen van meer persoonlijke levensvormen.
Hier ligt een keuze achter in de waarden, die men de dingen des levens toekent, een
keuze zoals die in het politieke leven van een volk moet omgezet worden in daden . . .
die weer doorkruist worden door internationale verhoudingen als b.V. gevreesde oorlogen. Dat een maatschappij, waarin industrialisatie, bevolkingsvermeerdering, bescherming tegen de dood en - ten dele zelf oorzaak, ten dele gevolg - cultuurverlies
samentreffen, onvermijdelijk voor grote moeilijkheden bij deze opgave komt te staan,
wanneer zij de mensenmassa's leiden wil op een wijze die de persoon een menswaardig
leven mogelijk maakt, spreekt vanzelf. Ten dele zal men de onpersoonlijk wordende
kollektieve procédé's willen geleden en weer persoonlijke gestalte willen geven. Ten
dele zal men tegelijk het persoonlijke in elk individueel leven willen stetinen. Ten dele
zal men tegelijk kollektieve procédé's zoveel mogelijk wjllen differentiëren en ontdoen
van hun onpersoonlijke karakter. Ten dele zal men kollektieve procédé's willen beperken tot de meest perifere gebieden van het mensenleven. En wat 'perifeer' heet,
hangt o.a. af van de mate waarin de beoordelaar zelf een onpersoonlijke verhouding
tot het leven aanvaardt en alweer hangt dit, behalve met zijn karakter ook niet zijn
levens- en wereldbeschouwing samen. Wij geloven dus niet, dat het verschijnsel der
maatschappelijke jeugdverwildering te verhelpen is anders dan op zeer lange termijn

1\
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a nders dan door invloeden, welke niet kunnen uitgaan van incidentele maatregelen.

I )c maatregelen die in dit rapport voorgesteld zullen worden, zijn noodzakeHjkerwijs

nadrukkelijk begrepen als incidenteel. Binnen de bestaande toestand en met vooruitzicht op slechts zeer langzame wijzigingen in de grondslagen der materiële bestaansvoorwaarden van onze maatschappij spelen zich de door ons in overweging gegeven
, dachten af. 1
Het ligt niet op de weg van een rapport als het onderhavige om persoonlijke gevoeligheden, ambtelijke bevoegdheids- en prestigeverhoudingen, en dergelijken in zijn
beschouwingen te betrekken. Immers reeds voor de realisering van een eenvoudige
maatregel zou het dan nodig zijn breedvoerige detailbeschouwingen aan kwesties van
persoonlijke, ambtelijke, politieke strategie te wij den, vooruit te lopen op de samenstelling van commissies, de formulering van programma's en conclusies, enz. enz. De
umbtelijke instantie, die bij de bespreking van een door ons overwogen maatregel de
toc tand bevriest door te wijzen op haar rechten en verantwoordelijkheden en op de
incompetentie van andere organen, ziet onze taak verkeerd en verlamt onze werkzaamheden volkomen. 2 Juist doordat de diepste oorzaken der maatschappelijke jeugdverwildering ontoegankelij k zijn voor incidentele maatregelen, worden de voorzienin'en gedurende de 'wachttijd' van het allergrootste belang, omdat zij de concrete caritas
van deze tijd, in deze situatie, voor deze jeugd belichamen. Om deze reden moeten wij
het ook oneens zijn met hem, die aan het juiste inzicht dat het hier in de laatste consequentie ging om kwesties in het vlak der verhouding van mens en God, de ons inziens
volstrekt inconsequente conclusie verbond, dat men nu het werk dat op onze weg ligt
niet te doen heeft. Het is inderdaad beter dat er geen naakten, hongerigen en zieken
zijn, maar inmiddels zullen wij hen moeten kleden, moeten voeden, moeten verplegen.

l il

2. DE ' MASSAJEUGD' ALS MAATSCHAPPELIJK
VER WJLDERDE JEUGD

I

Wij zijn er reeds in 1949 toe gekomen om de term 'maatschappelijk verwilderde
j ugd' en 'maatschappelijke jeugdverwildering' juister te achten dan de niets zeggende,
onjuiste suggesties gevende term 'massajeugd'. De term 'massajeugd' had reeds een
zeker illegitiem burgerrecht verkregen, is kort en is daarom moeilijk te verdrijven. Te
vaak is ook de term 'massajeugd' gebruikt om een bepaalde groep uit het geheel der
I Wij kunnen de opvatting delen van Dr. J. F. de Jongh, Directeur der School voor Maatschappelijk
Wcrk, die een van de samenstellers het volgende schreef: Ik meen namelijk dat men het probleem van
d • zogenaamde massajeugd in het algemeen te veel ziet als een min of meer isoleerbaar vraagstuk. In
w 'rkclijkheid is het naar mijn mening niet meer dan een symptoom van de totaliteit onzer maatschappelijke cn geestelijke situatie. Het valt mij telkens op slat bij een nauwkeurige analyse van de oorzaken,
dl een bepaald kind doen behoren tot de zogenaamde massajeugd. Men stuit op een eindeloos geVIII i erd samenspel van factoren, die kunnen liggen op het terrein van de aanleg, de individuele hisImi • de gezinshistorie, de gezinsconstellatie en/of de sociale constellatie. Als dit echter waar is, is hel
lI lIk onmogelijk het verschijnsel van de massajeugd afzonderlijk te bestrijden en zal elke bestrijding
IIlllllllcien lot een geheel systeem op het terrein van de sociale en culturele politiek.
, I ),1 werd meer dan eens ondervonden. Vergelijk b.v. R. 76.
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tieven houdt op denkbeeldig te zijn: materiële overwegingen houden dan het groepsleven der confessies in stand, materialisme en godsdienstigheid gaan hand in hand. De
jongere generatie ontmoet dan in het geloof niet langer een persoonlij k gezag, dat
boven menselijke berekening staat. De godsdienst is 'voor de zaak' en tegen' 'de anderen', blijft begrensd binnen de Zondag en de voorgeschreven contacten in omgang
of vereniging. Dezelfde fabrikant, die de arbeiders 'altijd maar naar de kerk zien
lopen', wil maatschappelijk werk onder de arbeiders van zijn bedrijf en hun gezinnen
niet toestaan zolang hij er geen onmiddellijk nut voor dat bedrijf in ziet. Van hun kant
wantrouwen de arbeiders nu de maatschappelijke werkers weer, die als 'verlengstuk'
van 'de baas en zijn belangen' ('om ons zoet te houden') gezien wordt.
Door de toenemende rationalisering van de arbeid vergroot zich de afstand tussen
arbeiders en bazen, massaal karakter en zakelijkheid vervreemden de oude arbeider
en houden de jonge op een afstand.
De arbeiders, aldus losgemaakt uit hun natuurlijk arbeidstempo kunnen de productievorm in het gemoderniseerde bedrijf niet bijhouden en ze voelen zich opgejaagd.
Eveneens worden zij losgemaakt uit de meer persoonlijke relatie tot de patroon, en
daarmee vallen zij met natllllrnoodzakelijkheid in de lotsgemeenschap met de andere
arbeiders. Hun groepsbewustzijn neemt dus toe, maar hun persoonlijk reliëf neemt
af .... wanneer niet andere aktiviteiten hun persoonlijke verantwoording gaan geven.
De jongere generatie raakt de vanzel~ pr kende aanvaarding van zijn arbeiderschap
kwijt, wil vrij zijn en veel geld hebben tegelijk. Daarin speelt uiteraard de waardyring
voor de handarbeid in onze maatschappij een ngunstige rol, maar er zijn ook andere
factoren die in dezelfde richting werken. Gedwongen leeglopen en gewenste sabotage
gedurende de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding. roe met zijn vermaaksgulzigheid,
de bioscoop-suggestie dat beschaving iets met weelde te maken heeft, de oog-in-oog
ontmoeting met de macht van het geld bij de handel in comfort, enz.
Niet zelden vlucht nu een deel der jeugd uit de fabrieksarbeid in de administratieve
beroepen, waarvan dan ook plaatselijk spoedig een teveel dreigt. Door zijn loon kan de
jonge arbeider zich veel onafhankelijkheid veroorloven en een verschil in levensstijl gaat
de oudere van de jongere generatie scheiden: op Zondag wel of niet naar de kerk maar
zeker naar de voetbalmatch, op Zaterdagavond niet thuis maar in café, dancing of
bioscoop, enz. Aldus komen jongeren bijeen - al toeschouwers bij match of film
b.V. - wier ouders tot verschillende partijen behoren en elkaar zoveel mogelijk mijden.
Dank zij fiets en autobus kan de jeugd de plaats verlaten, soms ook komen groepen
jeugdigen uit de naburige stad naar een andere stad om er zich minder onder controle
te kunnen amuseren.
Het verlaten van het meest direkte eigen milieu en 'lol maken' is in vele gevallen
identiek. Aldus ontstaat een veel meer op zichzelf staande generatie van jeugdigen dan
vroeger het dorp of de traditievaste groep gekend hebben. Samenvattend een enkel
citaat uit het Rapport over Veenendaal, dat van het bovenstaande een goede illustratie geeft: R. 65.
'Geen wonder, dat jeugd- en gezinsleven door deze plaatselij ke constellatie sterk
werden bepaald. In vrijwel alle opzichten was de jeugd aan het dorp gebonden. Wat

zou zij anders kunnen worden dan fabrieker, waar anders ter kerke gaan dan in de
grote kerk en waar anders de vrije tijd doorbrengen dan in gezin of kerkelijke vereniging of op de 'Berg'. De onderlinge, sociale controle maakte immers het afwij ken van
deze regels wel uiterst moeilijk.
'De vrije tij d was amorf en doelloos, de gerichtheid op elkaar sterk vitaal sexueel.
Door de week was de jeugd m. n. de meisjes nog sterk aan huis gebonden. Maar Zaterdags- en Zondagsavonds nam al wat jong was deel aan de traditionele pantoffelparade.
En Zondagmiddags vertoefde jong Veenendaal aan de Berg, de huwelijksmarkt. Zo
was men immers 'gewoon'.
'Men trouwde vroeg en meestal gedwongen'. Ook dat was 'gewoo nte' waarop slechts
een uiterlijke, kerkelijke sanctie was gesteld.
'Ouderen weten nog, dat ook de jeugd 'van vroeger' zich tegen de dwang der uiterlijke
normen verzette. Een 30 jaar geleden werd het catechesatie- en verenigi ngsbezoek
slecht, het gedrag m.n. van de jongens soms ruwen onverschillig genoemd. Wel gingen
zij el ke Zondag ter kerke. Daar was geen ontkomen aan. Maar dan kwamen, daar
ergens boven op de galerij, stiekum de kaarten te yoorschijn; of ze knepen er handig
tussen ui t, zodra de laatste kergkanger binnen was. Aan het eind van de dienst mengden ze zich onder het kerkvolk, alsof ze zo j uist de kerk hadden verlaten. De tekst van
de preek werd hun door vrienden in het oor gefluisterd. Dan waren ze volkomen 'gedekt'. Wel een typisch symptoom van de achterbaksheid en sluwheid, door de dwang
tot uiterlij ke aanpassing zo sterk in de hand gewerkt.
'Maar toch . ... in de braniejaren werd de jeugd enige vrijheid gelaten. Deze waren
immers gauw genoeg voorbij. Want na het meestal. vroege huwelijk en het stichten van
een gezin, volgde weer de aanpassing aan de ge.ldende groepsnormen. D an zocht men
de geborgenheid in de groep en de godsdienst. Zoals een thans 45-jarige arbeider het
zo typerend uitdrukte: 'als je wat ouder werd, voelde je, datje wat had goed te maken.
Dan ging je weer naar de kerk en mocht je geen verkeerde din gen doen.' Bij de doop
van het eerste kind kon op natuurlijke wijze de band met de kerk worden hernieuwd.
Zo betrad men allengs weer de oude paden. Want anders kende men niet. En onmogelijk
was het zich buiten de gemeenschap te plaatsen. De sociale contröle Het alleen ontsporingen en afwijkin gen in de jeugdjaren toe.
'Zo droeg de Veense jeugd van een jaar of dertig geleden nog sterk het stempel van
dorpsjeugd, in alle opzichten aan de plaatselijke samenleving gebonden. Van een
eigenlij k jeugdleven was nauwelijks sprake. De jeugd was beperkt tot de lichamelijke
puberteitsjaren, die sterk in een negatieve en vitaal-sexuele sfeer verliepen. Geenszins
betekenden deze jaren de ontdekking van eigen persoonlijkheid. Noch tegenover zichzelf, noch tegenover de omgeving was men in staat critisch distantie te nemen.'
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Heeft zich het proces der maatschappelijke jeugdverwildering vollediger voltrokken,
dan zien wij dit in meer krasse vorm. De stad geeft hiervan niet zelden sterke voorbeelden op grote schaal, zonder dat nog gedacht behoeft te worden aan crimineel gedrag. Een enkele maal breekt ineens een collectief wangedrag uit en treedt het in d
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BEELD EN VOORKOMEN

MAATSCHAPPELIJK VERWILDERDE JEUGD

publiciteit. Men denke aan de zedenschandalen te Gennep en Ottersuml of in een
Utrechts dorp2. Dat juist deze gevallen in de pers kwamen en niet die uit grote steden
zal wel enerzijds voortkomen uit het feit, dat de berichtgevers zoiets niet op het platteland verwacht hadden, en anderzijds uit het feit, dat een dergelijke wantoestand in een
dorp gemakkelijker dan in een stad 'overal in het hele dorp' voorkomt en mede daardoor bekend wordt. In wezen echter liggen de verschijnselen van stad en dorp niet ver
uiteen. Het is veeleer een kwestie van graadverschil dan van wel of niet voorkomen
van verwildering.
Er is dienovereenkomstig geen sprake van, dat men de maatschappelijk verwilderde
jeugd als een 'sociale groep' zou mogen zien: zij is een 'aggregaatstoestand' van de
menselijke ziel.

rapport 64 de jeugd van Oostelij k Westfriesland. Sociaal economische en religieuse
factoren blijken in deze streek hun stempel te zetten op de jeugd, zonder dat hier
overigens van een apert jeugd probleem gesproken kan worden. In de tuinbouw vinden
lIaar verhouding meer Rooms Katholieken hun bestaan, in de veeteelt meer protestanten. In een tuinbouwbedrij f kan het gehele gezin werk vinden, in een veeteeltbeti rij f niet. Het kindertal bij de Rooms Katholieken is veel groter dan bij de ProtestanI n. Wanneer dan in herfst en winter, in de slappe tijd van het tuinbouwbedrijf de
werkzaamheden reeds vroeg in de middag zijn beëindigd, weten in uitgesproken Rooms
Katholieke dorpen als Grootebroek en Hoogkarspel velen met hun tij d geen raad,
hangen wat rond, of gaan naar een café om te kaarten of te dobbelen. De Rooms
Katholieke jeugd staat hier in ontwikkeling achter bij de protestantse jeugd. Ook de
Rooms Katholieke jeugd vertoont hier een toenemende saecularisatie en oppervlakkigheid, zonder dat wij overigens mogen zeggen dat in Oostelijk Westfriesland van
maatschappelijke jeugdverwildering zonder meer sprake is.
De tendens om tot vormloze jeugd te vervlakken, die we in Oostelijk Westfriesland
onder de druk voornamelijk van sociaal economische en demografische factoren zagen
optreden mede bij de Rooms Katholieke jongeren, zien wij echter ook bij de orthodox
protestantse jeugd van het reeds genoemde Veenendaal, zij het ook dat andere momenten hier een rol spelen. We hebben hier immers te maken met een sterk geindustrialiseerd dorp, dat van ouds een ascetische, lijdelijke vorm van Protestantisme kent.
Maar hoe streng de godsdienstige vormen ook zijn en hoe zeer de oude Veenendaalse
mentaliteit zich tracht te handhaven, toch dreigen ook hier saecularisatie en nihilisme.
De jeugd vindt hier geen aansluiting meer bij de traditionele normen.
Wat hier als illustratie gegeven is van een agrarische plattelands streek met een overwegend Rooms Katholieke bevolking en een industrieplaats met een overwegend orthodox protestantse bevolking, geldt in dezelfde mate van de bevolking van de grote
steden. Maatschappelij ke jeugdverwildering is in elke religieuse groepering te vinden.
Rapport 69 laat zien dat ook het al of niet georganiseerd zijn in verenigingsverband
niet beslissend is voor het behoren tot de groep van de maatschappelij k verwilderde
jeugd. De rijpere jeugd van Leeuwarden wordt hier verdeeld in burgerlijke jeugd, en
jeugd uit de volksbuurten. Niet ten onrechte wordt het verschij nsel der maatschappelij ke
jeugdverwildering in z'n meest opvallende vormen geconstateerd bij de jeugd uit de
zogenaamde volksbuurten. Nu blijkt de jeugd uit de burgerlijke milieu's voor 21,2 %
georganiseerd te zijn in de een of andere jeugdvereniging. Bij de jeugd uit de volksbuurten is dit percentage 23,1 %. De burgerlijke jeugd is voor 22,8 % lid van een sportvereniging. Bij de volksjeugd is dit 23,4 %. In jeugd- en sportverenigingen samen is uit
groep 1 44 %, uit groep II 46,5 % georganiseerd. Het duidelijkste bewijs dus, dat het
al of niet georganiseerd zijn geen feilloos kenmerk is om te bepalen of een enkeling of
een groep behoort tot de verwilderde jeugd.
Evenmin valt de jeugdverwildering te localiseren binnen de groep der ongeschoolde
arbeiders, of binnen het maatschappelijk labiele milieu, hoezeer ongeschooldheid en
bestaansonzekerheid verwording en vervlakking ook in de hand kunnen werken. Het
reeds genoemde rapport no. 67 over de middelbare schooljeugd kom t - hoe kan h t

Het is van belang op dit punt even dieper in te gaan, mede aan de hand van sommige
deelrapporten. Men heeft zich immers meermalen afgevraagd, of de maatschappelijk
verwilderde jeugd op de een of andere wijze te lokaliseren of met behulp van uiterlijke
kenmerken te determineren zou zijn. Bij voorbeeld in deze zin, dat de maatschappelij k
verwilderde jeugd zich zou beperken tot het milieu van de ongeschoolde arbeider, of
tot hen die geen band met enige kerk meer onderhouden, tot diegenen die niet in enige
jeugdbeweging georganiseerd zijn, of tot hen wier sexuele moraal afwijkt van de burgerlijk geldende normen. Een localisatie of determinatie in deze zin is echter onmogelijk.
Reeds in het 'voorlopig verslag der werkzaamheden van de zes samenwerkende instituten inzake de geestesgesteldheid der zogenaamde massajeugd' - rapport 97 sub 1 -,
uitgebracht in 1949, heet het: 'Er bestaan graden en vormen van maatschappelijke
verwildering. Bij het onderzoek tendeert men naar de duidelijkst opvallende groep
('eigenlijke' massajeugd, jeugd uit het 'maatschappelijk labiele milieu', enz.) Men treft
echter in mindere of meerdere mate dezelfde grondverschijnselen bij jeugd uit alle
maatschappelijke groepen aan. Ten aanzien van de maatschappelijke verbreidheid zou
het onderzoek misverstand kunnen wekken, wanneer men uit het oog zou verliezen,
dat de methodische en praktische noodzaak om het verschijnsel op zijn meest sprekende wijze te leren kennen, een zekere eenzijdigheid in de materiaalverzameling en haar
interpretatie ten gevolge heeft. Nadrukkelijk echter zijn alle betrokken onderzoekers
het eens over de verbreidheid der maatschappelijke jeugdverwildering op alle maatschappelijke niveau's. In het bizonder trekken echter die sociale groepen de aandacht,
welke minder dan andere in staat zijn zichzelf te redden.'
Het verzamelde materiaal geeft daarvan verschillende illustraties. Zo bespreekt

I

Krantenbericht 17-1I-'50: In de Noordlimburgse dorpen Gennep en Ottersum zijn, in verband met
een zedenschandaal enige tientallen minderjarige jongens en meisjes naar verschillende observatiehuizen overgebracht. Ook werden enige volwassenen aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek in deze zaak, die reeds enige jaren liep, wordt met kracht voortgezet en er
kunnen nog meer a rrestaties worden verwacht. De Roermondse officier van Justitie, Mr. F. W. Wilbrenninck, die het onderzoek leidt, zeide ons desgevraagd : 'Hier is sprake van een verbijsterend geval
van zedenverwildering van ontspoorde jeugd, dat mij ten zeerste heeft ontsteld, en ik ben, na mijn
jarenlange ervaring in Rotterdam en Den Haag, niet gauw ontsteld'.
2 M. B. V.d. Werk, in: Maandblad voor Berechting en Reclassering XXIX (1950) pag. 93-104.
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ENKELE SPECIALE PROBLEMEN EN
LEVENS GEBIEDEN
1. GEZIN, OPVOEDING EN ONDERWIJS
Het gezin als doelgerichte opvoedingsgemeenschap moet aan de eisen beantwoorden,
die zowel het benaderen van het doel als de uitvoering van de opvoeding mogelijk
maken.
Het is uit alle rapporten duidelijk, hoever talloze gezinnen van deze norm verwijderd
zijn. Het doel reikt niet verder dan de meest beperkte materiële verzorging en het zo
spoedig mogelijk in de verdienste brengen van de kinderen. Rudimentaire resten van
nog wel aanwezig, de resten
godsdienstige, zedelijke en sociale opvoecl ing zim v"
van politieke, aesthetische en intellektuele opvo~ing zijn zo mogelijk nog spaarzamer.
Toch: hoe moet men de ouders bewonderen, wanneer zij met uitermate geringe middelen blijven streven naar iets beters dan 'broedverzorging' . Enkele citaten uit het dagboek van de reeds eerder aangehaalde arbeidersvrouw over de kinderen die zij bij zich
thuis regelmatig opvangt.
SIM ON K. (15). Zijn oude vader is herhaaldelijk dron ken, daarbij asthmatisch en.
T.B. (?). Zijn moeder is een echte sloof. Als vader thuis komt, scheldt hij haar u it dat
alle buren rechts en links, boven en beneden, zijn woordenschat goed kunnen horen.
Simon, het nakomertje, is erg handig, heeft een goede technische knobbel. Hij kon een
goede baan krijgen in een garage, door bemiddeling van Petersilka. Een garagehouder
wilde hem als leerling aan nemen en helemaal opleiden, maar Simon mag niet omdat
zijn vader hem in zijn frui thandel (karretje op straat) niet wil missen . Als Pa dronken
is, moet Simon op de wagen passen. De handel brengt niet voldoende op. De schu lden
groeien.
COR, BEP, LENIE P . (14, 12 en 10 j.) De kinderen kregen elk een gulden als ze hun
ouders maar niet Zaterdags en Zondags achterna zouden gaan. Gaan bijna nooit naar
school. Zitten altijd onder de uitslag. 't Hele huishouden is vervuild. Ze vloeken beter
dan een bootwerker. Ik kreeg een paar keer een briefje van hun ouders: of ik op ze wou
passen, ben hier niet op ingegaan, maar toch kwamen er op een avond 2 van de 3
zusjes daar hun ouders niet thuis waren. Ze zaten bij me tot half 10, toen vader en
moeder eindelijk thuis kwamen.
EODY D. is op een school voor B.L.O., daar hij een beetje achterlijk is. Geen vader.
De moeder werkt reusachtig hard, hij houdt erg 'veel van haar. Hij heeft 2 zusjes (nog
thuis), die allebei een natuurlijk kind hebben. Dit leeft allemaal door elkaar in een
veel te klein huis. Het werk dat E. van het Kinderbouw-centrum mee naar huis neemt,
raakt altijd zoek of wordt kapot gemaakt. Hij is erg driftig, gooit met alles wat voor
z'n vingers komt. Dit heeft al een keer een ongeluk tengevolge gehad. Het zou beter
zijn als hij bij een andere familie werd ondergebracht. Dan zou zijn zogenaamde
achterlijkheid een heel eind overgaan. Hij kan best denken, maar is erg zenuwachtig
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Iqll onrustige omgeving. Is erg lief met kleine kinderen en is ook erg beh ulpzaam.
I 111 ' IIvonds laat sjouwt hij op straat en zit dan in een of ander trapportaal van de
11111 I 11. waar allerlei smerigheid uitgekraamd en uitgehaald wordt met verschillende

"" I I '.
( lIltItrE EN

lOPIE E. Vader heeft kort geleden in de gevangenis gezeten wegens
1, I I d In deze tijd heeft de moeder een andere man gevonden, waar zij mee samen
I, lil Bij thuiskomst van de vader ging de moeder er met die andere man van door
11 11 I hallf 3 kinderen achter. De vader, dit bemerkende, pakte z'n !Joeltje en liet de
IllId I\'U lichter. Hij ging naar zijn moeder. Toen hij weg was, kwam de moeder met
11 IlIldcrc man weer terug bij haar kinderen en leeft nu zo met hem samen. Jopie is
11 Illike ka, terwijl Corrie nooit eens echt k: '1 I'
e; ,.
III Nh., FREOOY , RUDY K . (13, 12, 10j) OezesTing"ren tot 's avonds laat op
1I I I1 Bij eventueel kattekwaad kr" ep ze () h
Vl.'''' hun vader, dat ze doods"111 • voor hem zijn. Ze worde , f ' 0!ltZ~" .. ;,~ .
..:rb~ · ; en leugenachtig. Henk en
I 1111 kunnen goed leren. Fred y slee t . '.~'
" fl"~<VJn thuis altijd achteruitgezet.
lilt d dit inhalen door middel van stelen voO!: een stel grote jongens, maar eigenlijk
lil' ti ' cerlij kste van allen. Hij houdt erg veel van tim.meren en knutselen. Maar als hij
,,1 11\' 'k rijgt dan stopt z'n vader het in de kachel om de doodeenvoudige reden dat
lil 1111 vroeger thuis ook nooit had mogen doen. (De vader had het vroeger dan ook
I llilld thuis).
l'llh., JERRITJE, lANS v, W. (16, 14, 12 j.) 't Zijn echte straatslij pers. Hoeven
11111111 \laar chool en ook als ze van school af zijn, hoeven ze niet te werken, Gerrit
11' Illdl VII n stelen. Hij is nu uit eigen beweging gaan werken en volgt een bakkerscursus.
I .. ""lIdie pr beert door machtsvertoon, zoals vechten en roddelen, de hele buurt te
I 11,"IS 'r~' n,
e moeder maakt op zo'n manier boeven van haar kinderen.
I til IOV I' cl onzes inziens uitermate illustratieve momentopnamen . Het is duidelijk,
" 11 1111
zin in deze en de talrijke soortgelijke gevallen ernstig te kort schiet. Het is

, 111111 duidelijk, dat wij hier in krasse vorm een reeks van sociale vernietigings1111111 voor ons zien, Deze jeugd kan - aan haar gezinnen en omstandigheden en
10 " , 11 overgelaten - alleen afglijden naar de uiterste periferie der samenleving. Daar
ti 11 Il V '11 in tuchteloze driftmatigheid, zich uitgeworpen en - minstens - niet geacht
t . " Ildl' dnor haar medeburgers. Een verregaande anti-sociale houding moet er uit
," " " M '11 moet maar zien te halen van de maatschappij wat er te halen valt. Geloof
1\ , I 1I IH panlde maatschappij-vorm, of in een eigen taak en verantwoordelijkheid kan
I I" 1IIt'I ontstaan. Geholpen wil men slechts worden op een wijze. , .. die elke
1IIIId g 'en, dat men met de geboden hulp z'n vormeloos bestaan met meer zekerft I I lil ddl'tbcvrediging kan voortzetten.
lilt I tIIld berichten de rapporten, dat de ouders geen werkelij k gezag bezitten in
111111 " 111. dal zij de kinderen maar laten begaan, dat zij - vooral zodra de kinderen
, I dl 11 1\
ook de 'rechten' van de kinderen onmiskenbaar gegrond achten, dat
111 I I/ijds - hun kinderen als geldbelegging of objekt van exploitatie be11 , lil"..

I
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wat voor spijs ze voor hun kinderen kopen: de ouders kijken cr niet naar om. Toch
betreft deze nonchalance gezinnen die zeer beslist niet tot de maatschappelijk-labiel
groep gerekend mogen worden.
Meer dan één rapport wij st op een ander aspekt van het vormverlies van het gezin :
het thuiskomen der kinderen op eigen legenheid en - h un leeftijd in aanmerking genomen:- laat. De gegevens, vermeld in de op blz. 39 voorkomende tabel uit R. 76 zijn
.
zeker met ontleend aan de groepen der maatschappelijk-labiele gezinnen.
In deze tabel verontrust vooral het geringe verschil tussen het al of niet verrichtcn
van arbeid buiten het gezin door de moeder. Waar men de leiding en de vormgevendc
kracht van de in haar gezin aanwezige moeder gaarne zou zien, blijkt deze niet relevant
te zijn. Anderzijds blijkt toch nog gezinssamenhang b.v. uit de algemene gewoonte dc
verjaardag in de huiselij ke kring te vieren (VgL R 76 Tabel 69).
H et late thuiskomen valt vooral op bij meisjes in een grote stad als Amsterdam ( R.
76 blz. 18). Van deze jeugd schrijft R . 76 op blz. 18: 'Niet geremd door ouders, geestclij ken en verenigingsleiders .... en beschikkende over een ruim zakgeld . .. ., zij n zij
\
v?lko~en overgeleverd aan de verlokkende vermaaksindustrie'. In dit verband mag
met UIt het oog verloren worden, dat verenigingen ook de uithuizigheid kunnen bevorderen (Vgl. R. 76, pag. 36). D at kan een positieve betekenis hebben als aanvulling
van en correctie op het huiselijk milieu, het kan verrijken en de volwassenheid verdiepen en vervolmaken. Het kan uiteraard ook de gezinsband nog verzwakken waar
deze positieve betekenis had kunncn hebben.
Het is begrijpelijk, dat de gezinnen aan hun kinderen, die in het arbeidsleven staan,
een hoger zakgeld toestaan dan aan hun kinderen die op school gaan. Toch ontstaat
de indruk, dat vooral in kringen van geoefende en ongeschoolde arbeiders teveel zakgeld ter beschikking gesteld wordt (Vgl. R. 76, pag. 31 vlg.)
Een belangrijke aanwijzing voor de bewustheid der gezinsopvoeding ligt ook in de
wijze waarop het gezin steun verleent aan de verdere opleiding der kinderen. De jeugd
uit de drie arbeidersgroepen gaat vaker met plezier naar school dan de jeugd uit de
andere welstandsgroepen. Maar we vinden ook j uist hier hogere percentages voor
'direkt van school gaan om een baan te zoeken'. Hoewel ze dus graag naar school gaan,
wordt het geld verdienen toch belangrij ker geacht. Uiteraard spelen hier verschillende
oorzaken dooreen : ekonomische noodzaak, gebrek aan inzicht in de wenselijkheid,
ontbreken van de traditie in dergelijke gezinnen om iets - wat dan ook - te Ieren.
Hoeveel ouders zich ook gaarne laten leiden tot voortgezet onderwijs, te weinigen
nemen hierin zelf initiatief. Zelfs als men aanneemt, dat er 'aangeboren' intelligentieachterstanden bestaan bij de maatschappelij k misdeelden en bij minder bevoorrechten
is het bezoek aan scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs maat~
schappelijk te eenzijdig samengesteld, terwij l - omgekeerd - het lagere nijverheidsonderwijs opvallend weinig leerlingen uit de 'betere' kringen bevat. Men vergelijke
uit R. 76 de tabellen die voorkomen op blz. 42.
De weergegeven tabellen brengen op zichzelf reeds bekende fei ten in een sprekend
beeld. Enerzijds blijkt hier bij de maatschappelijk minder bevoorrechte gezinnen een
te geringe' 'kans' te bestaan om de kinderen 'verder' te bren geIl. Anderzijds moet men
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I til 11 krn dat die kans ook met de best denkbare adviezen en de best denkbare bereidI.. d d 'r ouders beperkt wordt door de aard van ons voorbereidend hoger en middelI I II onderwijs. Dit onderwijs immers doet onbewust een sterk beroep op de kulturele
IIlIddri 'n van het gezin. Het gezin moet iets begrijpen van en veel bijdragen tot hetgeen
h \ hooi van het kind zelf verlangt. Het kind zelf kan, ook bij passende intellectuele
1IIIh ,zijn schooldoel slechts goed bereiken, wanneer het zich uit zijn kultuurmilieu
IIlnhul)" werkt. In het gezin zowel als bij het kind bestaan hiertegen natuurlij ke en
dil p ,ittcnde onbewuste weerstanden, die - moreel gezien - alle eerbeid verdienen.
I ( /lellOoi heeft uiteraard steeds meer goed te maken van de tekorten die het gezin
I1 11, lIaarmate welstand en ontwikkeling der huiselijke milieu's afneemt. Dit betekent
I ti lij aan haar karakter van 'onderwijsinrichting' in toenemende mate de taak van
11 I lilt u urbrengende levensgemeenschap ziet toegevoegd. H oe meer het geestesleven
I 1lIIIrriijkt en verschraalt, hoe stelliger de school tot opvoedingsschool wordt. D it
11 H hl is in de kringen van het lager onderwijs reeds veelszÏ.ns verbreid; het uitgebreid
IIJ'I I onderwijs en het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, ook het lager
IIIJVl'1 h idsonderwij s, vooral dat voor jongens, heeft in dit opzicht nog veranderingen
111 houding en taakbesef te ondergaan . Toch klaagt men ook in het lager onderwij s
'I I I I' collectivistische onderwijsmethodes ; over meth odes die te weinig appeleren
I lil h 'l persoonlijk initiatief en verantwoordelijkheidsbesef der kinderen; over een
IIlllkl wijs dat te weinig het waardeleven zou verdiepen, het samen-leven zou Ieren (Vgl.
1I
R. 75, blz. 78; R. 82 blz. 1; Vgl. R . 91 blz. 14 vgl). Wil de school tot verdieping
111 d' persoonlijkheidsontwikkeling in verantwoord sociaal verband kunnen meeI Ik 'n dan zullen ook daar een aantal overbekende verbeteringen aangebracht moeI, I1 wo;den: de onderwijzersopleiding (Vg\. R . 82) zal er reeds op gericht moeten zijn ;
h, I dllgelijks werk in de klas eveneens (Vgl. R. 91), de te grote klas is evenals het te1111 Han tal lesuren voor vakleraren een ernstige belemmering. Dat de leraarsopleidin g
IllIlIS land ontbreekt en dat de doelstellingen en de feitelij ke praktijk van het voor'11 1\ 1\1 nd hoger en middelbaar onderwijs geenszins in overeenstemming zij n met de
111 I II chappelijke taak van dit onderwijs, is reeds te over betoogd.

2.

HET SEXUELE LEVEN

VAN DE MAATSCHA P PELIJK VERWILDERDE J EUGD

I1 'I kind uit het burgerlijke, beschermde milieu komt op een geheel. andere wijze in
1I11.lking met het gebied van de sexualiteit, dan het kind dat maatsc happelijk ver, hlt'l ti is. [n burgerlijke kringen toont het sexuele zich slech ts omhuld. Het betreft
lt I I (' 'n gebied dat men Of angstvallig tracht te vermij den, Of waarover men open,
111111 10 h met schroom en eerbied spreekt. Steeds echter valt het accent op het geIt 1111, np hel moment van het 'andere', d.at als zodanig boeit en lok t, maar toch slechts
1111 I dl p' inncrJjjke onrust benaderd kan worden. Het terrein van het sexuele heeft
111 ,'n .dg ·zonderdheid momenten van het 'heilige' aan zich.
Ilm w 'l ook aan het maatschappelijk verwilderde kind het besef niet gehèel o ntgaan
I
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Voor het burgerlijke Utrecht geldt dit b.v. al zeer sterk. In R. 58 blz. 9 heet het: ' In
sommige wijken zijn enkele gevallen van prostitutie bekend. Deze vrouwen wordcn
met de nek aangezien.' Maar in een havenstad als Rotterdam liggen de verhouding n
toch iets anders. Zoals rapport 1 op blz. 35 beschrijft, houden de Katendrechters zeJr
zich van de prostitutie afzijdig. De prostituées zelf worden echter als bewoonsters van
de buurt aanvaard. 'Men weet dat men in een havenwjjk woont, en gunt de zeeman
zijn vertier.' Slechts uiterst zelden zal een Katendrechter jongen een prostituée bezoeken. Maar wel wordt vaak terwille van de bijverdienste aan een prostituée gelegenheid gegeven in eigen huis gasten te ontvangen.
Hoewel dus de maatschappelijk verwilderde jeugd zich wel degelijk weet af te
grenzen van de prostitutie die eventueel in de eigen wij k of buurt voorkomt, toch
maken de reeds genoemde momenten het begrijpelijk dat de burgerlijke en traditionele
fatsoensbegrippen hier onbekend zijn. De jongen of het meisje uit het maatschappelij k
verwilderde milieu leert het sexuele leven reeds zeer vroeg kennen, en daarvan vrjjwel
uitsluitend de strikt lichamelijke zijde. Fijnheid, teerheid en liefde die meer is dan een
lichamelijk aangetrokken worden, komje op straat, in de fabriek of in een klein maar
overvol huis zelden tegen. Geen wonder dat de lichamelijke aantrekkingskracht zich
bij deze jeugd, die een psychische puberteit nauwelijks kent en in de meeste gevallen
na de schoolbanken in enige maanden of zelfs weken volwassen wordt, in alle hevigheid doet kennen. Men vergelijke blz. 17 van het rapport dat uitgebracht is door de
Subcommissie voor de fabrieksarbeidster (Staatsdrukkerij, Den Haag 1951). De leeftijd
waarop deze jeugd elkaars nabijheid zoekt uit sexuele motieven, ligt dan ook lager dan
bij de burgerlijke groepen. Het is moeilijk en eigenlijk ook onmogeljjk om hiervoor
een bepaald getal te geven. 'Velen spreken hier van 15, 16 jaar. Enkele verslagen wijzen
er op, dat zeer vaak reeds in de lagere schoolperiode (vanaf 8 à 9 jaar) het kontakt tussen jongens en meisjes een sterk erotische inslag vertoont', rapport 75 blz. 67. Rapport
95 beschrijft verschillende gevallen van sexueel-lichamelijke omgang tussen schoolkinderen. Men bedenke echter, dat de kinderen die in laatstgenoemd rapport worden
bedoeld, niet zonder meer behoren tot het milieu van de maatschappelijk verwilderde
jeugd.
De plaats waar deze kontakten worden gelegd, is in veel gevallen de straat. Bijnà
iedere stad of ieder dorp heeft zo zijn straten, waar jongens meisjes zoeken, en meisjes
jongens. In Leeuwarden is het de Nieuwstad, in Utrecht de Neude, Oude Gracht of het
Vredenburg, in Ysselstein is het de markt met naaste omgeving, in Veenendaal de
Berg. Daar vindt de jongen het meisje, waarmee hij een avond naar de bioscoop gaat,
wat rondslentert en met wie hij misschien een afspraak maakt voor een volgende avond.
Zeker is dit laatste echter lang niet. Want vooral in de eerste tijd wisselt men graag en
veel van partner.
Eerst op wat oudere leeftijd krijgt de kennismaking meer het karakter van 'verkering'. In veruit de meeste gevallen gaat deze verkering gepaard met lichamelijke omgang., Over dit punt nu moet iets breder worden uitgewijd. Want het behoeft, na alles
,.' wat se.qeft·lang bekend is uit de grote stad en van het platteland, geen nader betoog
meer, dat praemaritaal geslachtsverkeer tot de zeer verbreide verschijnselen in ons
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behoort. Telt men het percentage kinderen dat geboren werd binnen 9
na sluiting van het huwelijk, op bij het percentage buitenechtelij k geborenen,
.1 111 'I PI 'r lokale verschillen. Maar stad en land ontlopen elkaar nauwelijks. Men krijgt
I I dll'll van een groottemarge die voor bepaalde gebieden de volstrekte algemeenheid
111 ti ./. praktijk praktisch zeker maakt.
111 " sJ)rckken met arbeiders meisjes uit de stad en met meisjes uit gezinnen van
11" 1111 n landarbeiders hoort men algemeen en letterlijk dezelfde opvattingen, uit
I'odsdienstig milieu men ook komt. Algemeen is er de angst 'geen jongen te krijI 11 • ('n dil drijft zeer vele meisjes tot toegefelijkheid en tot uitlokken. 'Een jongen
1IIIIpt ook geen kat in de zak', zegt een arbeidersmeisje, een boerendochter. 'Hij wil
I 1I 11 wal hij aan je heeft', luidt dezelfde motivering elders. De bewering dat men veelIddl pa ' trouwt, omdat het meisje zwanger is, is juist. De toevoeging echter, dat deze
1" 11 I11 k ge rechtvaardigd zou zijn, omdat de jonge boer recht zou hebben te weten of
1111 I'V 'nlucle aanstaande vrouw in staat is kinderen te krij gen, lijkt bedenkelijk veel
"1' • lil I alionalisering achteraf. Ze bevestigt overigens de algemeenheid van de prak11/1 , wlla raa n in zeer vele gevallen de ouders de volle medewerking verlenen.
I ho "dachte is geopperd en veelvuldig in de praktijk gebracht, sexuele voorlichting
11 IlPV eding te geven aan de betrokken jongens en meisjes. In de praktijk komt dit
11 I I wc lcnd neer op werk ten behoeve van de meisjes als degenen die 'met de gevolgen
hlllVl'1l zi tten', als de toekomstige dupe, als de aanstaande opvoedster van een eigen
, / 111, al de zwakste partij in de huwelijksgemeenschap. Sexuele ethiek en huwelij ks1111 'k, nderling ten nauwste verbonden, zullen door de betrokkenen echter steeds
11111 111 dc spanningen van hun jonge leven in praktijk omgezet moeten worden. Wan111 I 1 lIlen er n u niet in slaagt de jongens tot feitelijk andere aanspraken te brengen, waar
1111 11 h\;t meisje niet weet te vrijwaren tegen de angst alleen te zullen blijven, is het gevaar
111 I.ins denkbeeldig dat de bedoelde sexuele opvoeding (etc.) tot resultaten moet
I, Idlll , welke vooral voor het meisje zeer moeilijk zijn. Gedraagt zij zich volgens de
1111 Il'rwczen ethiek - dan krijgt zij geen jongen - vreest zij. Geeft zij toe aan de wensen
111 dc jongen, dan komt zij nu in een extra konflikt met zichzelf, hoe het milieu haar
11111 uIIg ook beoordeelt. Geeft zij niet toe, en behoudt zij - tegen haar vrees in! - toch
.11 lIllIgen, dan moet orde jongen zich ook van de gebruikelijke praktij ken hebben los'I 1111Inkl, Of hij heeft zich door een 'rare verkering' laten heenslepen. Het gevaar dat
dl,lHlrmo nieën in de psychologische huwelijksgrondslag binnendringen, is niet denkItll Idit : het 'opgevoede' meisje en de 'onopgevoede' jongen beginnen een veel proble111111 c:her huwelijk, dan twee 'opgevoede' of 'onopgevoede' jongelui. De 'onopgelIreI " huwelijken hebben immers statistisch bewezen behoorlijk consistent te zijn.
I
\I Ie cthiek en huwelijksethiek, in het algemeen: huwelijksopvoeding die het jonge
lillwl'lijk niet desintegreren zal, zal dus steeds met het minste gevaar gegeven worden
1111 1111111 el1 vrouw samen in hun reeds begonnen en gesloten huwelijk.
111 I
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blijkt b.v. uit de jeugdenquête, gehouden door het Sociologisch Instituut van 'Kerk en
Wereld'. In de publicatie van C. D . Saal- H oe leeft en denkt onze jeugd, waarin de
resultaten van deze enquête worden samengevat, heet het als konklusie op blz. 81:
'Mannelijke en vrouwelijke geënquêteerden van alle kerkelijke gezindten (incl. onkerkelijken), beroepsgroepen en leeftijdsklassen hebben een sterk divergerend oordeel
omtrent sexuele omgang vóór het huwelijk. De mannelij ke jeugd staat veel minder afwijzend tegenover verkeer vóór of tijdens de verloving dan de vrouwelijke'.
Dit alles houdt in dat het praemaritaal geslachtsverkeer geen criterium inhoudt voor
het al of niet behoren tot de maatschappelijk verwilderde jeugd. 'Het is daarvoor te
veel een verschijnsel, dat in alle lagen der bevolking voorkomt, en in vele gevallen zelfs
traditie', rapport 60 blz. 25. Of uitgedrukt op het niveau van de jeugd die ons hier
bezig houdt: 'Alle jongens vragen er om en alle meisjes laten het toe'; rapport 68
blz. 125.
Ten aanzien van de maatschappelijk verwilderde jeugd geldt, dat bij deze sexuele
omgang in de meeste gevallen geen gebruik gemaakt wordt van voorbehoedmiddelen.
Dat het bestaan van deze middelen als zodanig aan deze jeugd onbekend zou zijn, mag
onwaarschijnlijk heten: Men kent de winkels voor gummiwaren, en weet ten naaste bij
wat er te koop is. Duitsers en Canadezen hebben het hunne er toe bijgedragen om
voorbehoedmiddelen nog meer bekend te maken, dan ze reeds waren. In de gesprekken
onderling worden deze themata niet gemeden. De reden waarom in de meeste gevallen
toch van deze middelen geen gebruik gemaakt wordt, ligt in een te geringe differentiatie van de persoonlijkheidsstruktuur. Het eis! overleg, inzicht, doelbewust handelen
en zelfs een zeker raffinement om van voorbeh edmiddelen gebruik te maken. Zoals
echter reeds in voorgaande gedeelten van dit rapport is opgemerkt, ontbreekt het de
maatschappelijk verwilderde jeugd in hoge mate aan zelrdelerminatie. Daarom wendt
men zich niet tot een consultatieburo van de Vereniging voor sexuele hervorming. In
een Sanitaswinkel komt deze jeugd sporadisch. Hoog tens worden zeer primitieve en
weinig afdoende middelen aangewend: in het Westland gebruikt men volgens rapport
lO zeepsopspoelingen, en is daarmee niet al te geheimzinnig. Groningse meisjes achten
een gedwongen huwelijk minder erg, dan het gebruik van voorbehoedmiddelen. Want
dit laatste vinden ze 'gemener': R. 68 blz. 129.
De algemeen gebruikelijke geslachtelijke omgang v or het huwelijk, samen met het
slechts sporadisch gebruik van voorbehoedmiddelen maken, dal veruit de meeste huwelijken g~dwongen zijn. De verkering wordt tot vaste verkering, en de vaste verkering
leidt via de zwangerschap tot het huwelijk. Dat is de normale gang van zaken. Want
de burgerlijke verloving kent men hier niet of slechts sporadisch. De jongelui kopen
een ring, wanneer het meisje zwanger is.
In de meeste gevallen nu trouwt de jongen met het meisje, dat een kind van hem
verwacht. Bij een langere verkering mag dit niets bizonders heten. Het gebeurt echter
meermalen, dat een zwangerschap het gevolg is van een slechts zeer korte kennismaking. Maar ook dan zal de jongen niet vaak het meisje in de steek laten. Naast de
houding tegenover de prostitutie is hier een tweede punt 'waaruit blijkt, dat deze jeugd
wel degelijk norm- en fatsoensbegrippen kent. Zij zijn echter anders georiënteerd dan

de burgerlij ke normen. Men zie hier nog R. 60 blz. 25. Van 'trouw' is hier dus wel
degelij k sprake, zij het ook dat deze z' n basis vindt in voorlopig niet veel meer dan ee n
lichamelijke aantrekkingskracht. Het komt echter ook voor, dat een jongen zich aan
z'n huwelij ksplicht onttrekt. In bepaalde streken kost hem dat een stoer pak slaag of
erger. Ook komt het voor dat het meisje met de betrokken jongen niet in zee wenst te
gaan. Of soms weet ze van de jongen in kwestie niet veel meer te vertellen, dan dat hij
een pet op had, of donker was met een rood gezicht ... . Zie R. 68 blz . 129.
Zonder dus geheel en al tot normloosheid en daarmee tot promiscuïteit te vervallen,
mag wel gezegd worden, dat de verhouding tussen de beide geslachten zowel vóór als
in het huwelijk in zeer hoge mate bepaald wordt door lichamelijke gevoelens. R. 68:
'Het huwelij k wordt gesloten op basis van geslachtsgemeenschap.' R. 69: 'Een liefdesband in burgerlij ke zin van het woord kent men niet,' R. 75: Men heeft geen oog voor
het feit, dat de mens meer is dan natuurwezen.'
Daarmee is de circulus vitiosus voltooid. In een huwelijk dat niet uitkomt boven z'n
biologische componenten, zulien de kinderen evenmin verder kunnen zien. Om redenen
reeds hierboven omschreven is dus de enige mogelijkheid uit de hier getekende impasse te geraken, de j ong-getrouwden zelf in hun huwelijk voor te lichten en op ander
plan te brengen.
3.
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De maatschappelij k verwilderde jeugd is weggezakt uit het door traditie, sociale
gewoonte, moraliteit en geloof geordende leven. Het eigen ik heeft geen vorm en
gestalte meer. Daarom heeft de wereld waarin deze jeugd leeft evenmin gestalte. Dit
alles is ui tvoerig in het eerste gedeelte van dit rapport uiteen gezet.
Het is dan ook slechts een bevestiging van het bovenstaande, wanneer we keer op
keer tegen komen in vrijwel ieder deelrapport, dat de maatschappelij k verwilderde
jeugd geen levende bindi ng heeft aan moraal en godsdienst. Een paar iiIustraties
mogen dit bevestigen.
:Een groot gedeelte van de bevolking van de Oude Pijp staat onverschillig tegenover
alles wat met godsdienst te maken heeft.' 'Er is weinig besef van waarden of normen te
bespeuren.' 'Het godsdienstig besef is ui terst miniem. Tegen Kerstmis en Pasen worden
de meesten kerks, want dan is er iets te halen. Voor het overige gedeelte van het jaar
is het alleen maar de elite van de verschillende geloofsrichtingen die ter kerke gaat.'
'Zowel kerkelijk als politiek meeleven is bar slecht.' Dit zij n enkele willekeurige aanhalingen uit R. 78, dat verschillende Amsterdamse buurten beschrijft. R. 60 schrijn :
'Algemeen wordt geconstateerd een gebrek aan bewust besef van normen, aan een be·
wuste aanvaarding van waarden.'
Maar zoals de jeugdverwildedng zich niet beperkt tot bepaalde milieu's of bepaalde
woonwijken zo grijpt ook het verlies aan bewuste binding aan godsdienstige en zedelijke waarden ook andere groepen dan b.v. uitsluitend de fabrieksjeugd . Men kan hier
denken aan de zogenaamde gepolijste massajeugd, waarover R . 75 spreekt. Men zie
in dit verband tevens Hoofdstuk I § 3 van dit Rapport. Maar overigens is het een al-
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gemeen bekend feit, hoe ver de ontkerkelijking is voortgeschreden in ons hele volk ' Is
zodanig. Een bewuste binding aan religieuse normen in het algemeen, eventueel au n
humanitaire waarden wordt eer uitzondering dan regel. Juist op het gebied van godsdienst en moraal, en de straks nog te noemen politiek treffen wij binnen ons volk als
geheel een 'verwildering' aan, die met de jeugdverwildering waarover in d it Rapp rl
steeds sprake is, essentiële momenten gemeen heeft.

Zowel inzake het godsdienstig als inzake het zedelijk besef is het eigenbelang pri'n is het zuiver beleven van waarden zoek. Het eigenbelang is de eigenschap, die
1I h 111 deze omstandigheden het best ontwikkelen kan, terwijl het schuldgevoel geen
I III krijgt zijn invloed te doen gelden. Elk opkomend schuldgevoel wordt door deze
11111 rCIl weggeduwd door de uitdrukking 'Pech gehad' . H iermee wordt de schuld van
1111
'cstelijk vlak getrokken naar het vlak van het materiële nadeel. Ontslag na ontdl ~ I ' diefstal wordt beantwoord met deze uitdrukking. Het schuldgevoel over de
d \ 1 lo l wordt meteen omgezet in het gevoel: 'Dat is een strop. Nu moet ik weer ander
I I k zoeken.'
I' v 'nzo wordt het schuldgevoel bij aanstaande ongehuwde moeders vervangen door
, , 11 wat spijtig gevoel om de zorgen die een kind met zich brengt. Bovendien maakt deze
I ti nlli ke opmerking fatalistisch. De gedachte : 'Het is mijn schuld, ik had moeten zor1" II dat het niet gebeurde', wordt vervangen door de gedachte: 'Dat dit mij nu weer moet
"VI I komen. Niets aan te doen. Ik heb pech gehad'. H ierdoor wordt de wil om de omstandlplil'den te dwingen, om zelf verantwoordelijkheid te dragen, verzwakt', R. 68 blz. 151.
IIlhenti eke godsdienst, authentiek waardebesef, authentieke moraal wordt dus in
.1, I ri Ilgen van de maatschappelijk verwilderde jeugd slechts spaarzaam gevonden. Dit
111 11111 echter niet weg dat naast het diepliggende geestelijke vacuum, en naast het
11111 komen van religieuse en morele gewoonten, die zich direkt baseren op eigenI.. 1111 , cr in sommige gevallen een groepsmoraal kan voorkomen die een ethisch acII lil IJ ·cft. Hier zij slechts gewezen op de onderlinge hulpvaardigheid en echte harteI II h -kl, die we in 'volksbuurten' niet zelden aantreffen. Er bestaat hier een met-elkaar111111 'ven, een met-elkaar-mee-delen dat gunstig afsteekt tegen de burgerlijke ingeI"~ 'Ilheid en gereserveerdheid. Men m oge dan al tegenwerpen dat deze hartelijkheid
11 hil lpvaardi gheid eigenschappen zij n van mensen die geheel en al op een primitief
ti 11 " niveau leven en niet meer bezitten dan een groeps- of kuddemoraal, het effekt
1v til j:; cr n iet minder om.

Het geestelijk vacuum dat op deze wijze ontstaat, laat zich echter zeer wel verenigen
met het bestaan van bepaalde gewoonten. ' De kerk voor graf en trouwerij', is le uze
die hier thuis hoort. Ze laat zien wat de kerk hier nog in feite is: uiterlijke sier, eventueel
laatste angstige terugval op een infantiele veiligheidsgarant. Op het Noordhollands '
platteland b.v. is het gebruikelijk, dat een overledene kerkelijk begraven wordt, ook
wanneer de betrokkene zelf gedurende zijn leven vrijwel niets van aktief geloofslev 11
heeft doen blijken, of zelfs de predikant alleen aan zijn ziekbed heeft getolereerd 'wanneer hij niet over God sprak'. Trouwens, in andere streken komen analoge versch ijn selen voor.
Hoe vreemd en onbehagelijk dergelijke mensen zich ook in een kerk mogen voelen.
ernstiger is dat iedere verhouding tot een transcendente, personale of impersonale
waarde hier volledig ontbreekt. Het geloof is tot een vreemde psychische habitus geworden. Men kan met meer of minder takt omgaan met hen wier gevoeligheden men
op dit punt heeft leren kennen. Men kan met meer of minder toegefelijkheid oordelen
o.a. over hen die zich wel naar de kerk moeten begeven 'om hun zaak'. Men kan tot
zekere eigen deelneming aan deze folklore bereid zijn, om des lieven vredeswil of om
het sociale prestige dat er mee verbonden kan zijn. Maar men verricht in wezen eell
zinloos bedrijf. Zoals men met verbazing ziet hoe de vuurvreter zijn kunst klaar speelt,
zo slaat men onverschillig gade dat de gelovige zijn kunst verricht. Men is onverschillig of geprikkeld tegenover zoiets doms, burgerlijks, mals. H ierbij is het overigen.
onnodig over de sociologische en historische oorzaken van de ontkerkelijking I
spreken.
Ook de moraal is egocentrisch, een op toevallige ervaring berustende 'tarievenkennis'. Egocentrisch is de moraal in zoverre alles wat geldt zijn geldigheid ontleent
aan zijn 'baat-voor mij' of 'schade-voor mij'. Ze bemst op 'tarievenkennis' in zoverre
toevallige resten van onontkoombare ordening het leven binnen dringen onder de
leuze 'mag niet' en 'als je 't toch doet, staat er dit op'. Zorg dus vrijelijk je gang te gaan,
maar blijf uit handen van degenen, die een sanctie hanteren kunnen: een pak slaag, repressaille, vernieling van iets wat je eigendom is, straf op school, straf van de politie,
enz. Ga dus zolang je gang, tot je net nog niet vastloopt.
R . 68 schrijft: 'De normen als: je mag niet stelen, je mag niemand vermoorden hebben voor deze jeugd, naast een zeer zwakke innerlijke waarde, een vrij sterke utiliteitswaarde. Zij zijn voor hen verkeerslichten, waardoor zij buiten de greep van de politie
kunnen blijven. Zo heerst er enerzijds felle kritiek op alles wat vaste gedragslijnen
toont, anderzijds dekt men de overtreder ... . tenzij hij je zelf benadeeld mocht
hebben.'
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dsdienst, de moraal, maar tenslotte ook de politiek wordt in het utilistische
I ti !' Irokken. De eigenlijke politieke belangstelling in de kringen van de maatschapI'll'lk verwilderde jeugd is echter gering. Dit geldt echter kortweg ons hele volk. Dit
IIIIII I b.v. uit de reeds eerder genoemde studie van C. D. Saal - Hoe leeft en denkt onze
1111 d . V 1geus de enquête die aan dit werk ten grondslag ligt, heeft 63 %van de man11 11, '11 83 % van de vrouwen geen politieke belangstelling. Dat vrouwen zich voor
1'111111 'k veel minder interesseren dan mannen, geldt voor elk milieu, elke stand, elk
111 I lil p. Politiek heet mannenzaak te zijn.
W Ill neer we nu aan de hand van het genoemde werk nagaan, hoe groot de politieke
In 1111 'slelling is in die kringen, waar maatschappelijke verwildering het eerst dreigt,
IlIlIm li jk in wat SaaI noemt de groep van de ongeschoolde arbeiders, dan zijn de cijfers
'1111 dl' politieke belangstelling nog slechter. Want slechts 19 %van de jongens uit deze
IIU'P. l' l! 0 % (I) van de meisjes uit deze groep interesseert zich voor politiek. Men
111 1I1 I'ieh bij deze stand van zaken in ernst af, welke betekenis de stemplicht nu heeft.
WIll Il 'cr echter deze stemplicht dwingt z'n stem uit te brengen op de een of andere
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politieke denominatie, dan zijn bij deze 'politieke' beslissing twee faktoren maatgevend.
Allereerst: Welke partij keert zich tegen de burgerlij kheid, en staat steeds in de 0P P sitie? Want men weet zich te behoren tot de 'anderen' . En het tweede criterium i :
Welke partij belooft ons het meeste?
Dat velen uit genoemden hoofde voor de communisten stemmen , is begrij pelij k.
M aar dit communistisch stemmen of zelfs dit zich communist noemen impliceert Il icl,
dat de communistische idee als zodanig in deze mensen leeft. Echt gegrepen door Cl:1l
politiek ideaal is de maatschappelijk verwilderde jongere slechts bij hoge uitzonderin '.
Ter illustratie van het bovenstaande volgen hier nog enkele aanhalingen uit R . 62,
een enquête onder fabrieksjongens te Hilversum. 'Als moeder moet stemmen, zet ze r
altijd een kruis door, en vader ook.' 'Vader en moeder stemmen altijd bla nco ; ' I is
allemaal niks, zeggen ze.' 'Politiek? D aar bemoei ik m'n eigen niet mee!' "k Zou ni I
weten, op welke par tij ik moest stemmen, ' t interesseert me eigenlijk niet.' 'Ik z 11
C.P.N. stemmen, mij n ouders ook. De communisten zijn voor de arbeiders.' ' Vader
zou natuurlijk K. V.P. stemmen.'

I 11 ti rc jeugd in de industrie, o.a. in het zo zeer bekritiseerde lopende-bandwerk,
d hlld ' rnku ltuur, in de handel en in verschillende andere beroepen.
I 11K chrijrt hierover het volgende:
I" 1"11' ns en meisjes van de Mma-groep (dat is de maatschappelij k verwilderde
11 d. dil' w ont in huizen met een huurprijs variërend van f 0,- tot f 208,- ) verI lillIl h 'cl cenvoudige arbeid. Door het gebrek aan arbeidskrachten in en na de
10 1110 '" ~ol1(.len verschillende jongens en meisjes werk krijgen, dat iets meer eiste, in
" I 1" VII I iets beter betaalde dan het werk, dat zij voor de oorlog verrichtten. Nu de
11 hf 111 I1lIlrkt weer meer gevuld raakt, worden zij teruggedrongen naar hun voor111 11 .. , (' plautsen. Zoals in H oofdstuk I is uiteengezet, werken de meisjes, die na de
I I I 1I S 'ho I in het arbeidsproces worden opgenomen en tot de Mma-groep behoren,
I Irl 11 1 enkcle bedrijfstakken, en in huishoudelijke diensten.
' q IIJIl I vinden in de bedrijven van de Textielindustrie, in de bedrijven van de
I
11111 111 iddelenindustrie, in de bedrij ven van de tricotageindustrie en in de wasserijen.
\ 11111 rover in deze bedrijven op enkele afdelingen meer of minder eenvoudig werk
111 11 wrri ht, werken deze meisjes op de afdelingen, waar het eenvoudigste werk
Ill dl 'liaan.
' I IIIl'isjes, die er aardig uitzien , kunnen dienster worden in een café, lunchroom of
lIltI! I, ol winkel meisje in een eenvoudige zaak.
I" 1"11' ns va n deze groep werken in meer bedrijfstakken dan de meisjes. Over het
I I I IIlI l ll verrichten ook zij de meest eenvoudige arbeid. Om een indruk te krijgen van
lil I
I ~ , dat deze jongens verrichten, volgt hier een rij van werkzaamheden, verricht
1"' 11 JOli g ' ns, aa n wie in verband met dit onderzoek hun beroep werd gevraagd.
' I ° l' ntbrieksarbeider, loopjongen, werkzaam op een scheepshelling, perser,
IJ I" I, kw spak hu is, transportarbeider, loopjongen, Duw, telegrambesteller, grondI ~ (I , Iitl liSp rtarbeider, confectiefabriek, tabaksfabriek, kleermaker, loopknecht,
I 11 11 1 I h di 'nuc,
holtens Meelfabrieken, tabaksfabriek, loopjongen, Kraft's Vlees11 IIllhrick, h coladefabriek, loopjongen, kustvaart, atelier, loopjongen, haring11 111 ,tI (l'Ij , leerlin g metaalbewerker, zeeman, melkventer, pakhuisknecht, sorteerder,
ti I r il topper, koopman, loopjongen, met paraplu's langs de weg, strocartonfabriek,
111 11 II.,hri ok, zakken stopper, hulp in laboratorium, zakkenstopper, houtbewerker,
111 11 11111 tcbcdrijf, expeditieknecht, hulparbeider in c1ichéfabriek, vuuraanmakersI dl 111 , I ' 'rling smid, leerling glas in loodzetter, leerling kellner, bakker, magazijn- en
I' ,blll' kn 'cht, leerling stoffeerder, leerling meubelmaker, schilder, bloemenhandel.
' i lt JOIl ns en meisjes verrichten bijna allen hun arbeid in de plaats van inwoning.
' lI l 111Ier 'ndeel va n deze jongens en meisjes gaat met 14 jaar van school en wordt
1111 " 11 111 h t bed rijfsleven opgenomen. De ouders, zowel als de kinderen, vinden het
1111 11 , 1111 de kinderen niet doorleren.
11 I I " speelt de noodzaak van vergroting van het gezinsinkomen de voornaamste
I \1 I) 1111 o ln wordt de beloning van de arbeider meer gewaardeerd door de ouders
I I I d ll lli d jeugdigen zelf. Vooral de eerste jaren dat zij werken, dragen zij het loon
Ir ll II hili. ar. Wel ontva ngen zij een zeker percentage van het ioon als zakgeld terug,
111 1111 d,,1 rij bereid zijn tot werken, Zij zoeken het gemakkelijkste en prettigste

Het besef van waarden en normen is dus over de hele linie vervlakt en uitgesleten.
Van een bewust doorleven van tra nscendente waarden is zelden sprake. Traditionel '
bindingen, maar meer nog overwegingen van utilitaristische aard bepalen het god sd ienstig, moreel of politiek gedrag.

4.

D E ARBEID VAN DE MAATSCHAPP ELIJK VERWILDERDE J EUGD

Wij treffen de maatschappelijk verwilderde jeugd aan in vrijwel alle arbeidsmogelijkheden, die ons land biedt. Natuurlij k, er zijn beroepen waarbij de mens op bepaalde
hoge spirituele waarden gericht moet zijn, b.v. in de wetenschap, religie, kun st of poli tiek. Doch ookin dergelijke beroepen behoeft men er a priori niet van overtuigd te zijn ,
dat de aanwezige beoefenaars niet aangetast zijn door de massificatie.
Waar massificatie samengaat met sociale labiliteit, b.v. door te geringe gezi n inkomsten of slecht beheer daarvan, zien wij de massamens in de zeer eenvo ud ig
beroepen.
Het leven aan de materiële bestaansgrens zal de jongere geen gelegenheid laten 0 111
zich te scholen. De aIIes overheersende factor zal hier zijn de noodzaak om het gezi nsinkomen te vergroten. In onze huidige samenleving zal iedere vorm van scholing het
gezinsinkomen verkleinen. Hierbij moet een uitzondering gemaakt worden voor di
instellingen, die de arbeidskrachten in de arbeidsuren scholing geven, of de scholi ng
buiten de arbeidsuren bekostigen.
Het bereiken van een behoorlijke scholing vereist gezonde finantiële verhoudingen
in het gezin. Hierdoor kan pas de mogelij kheid van scholing ontstaan.
D aar dit onderzoek zich sterk gecentreerd heeft om deze tak van de maatschappelijk
verwilderde jeugd, hebben de hier genoemde gegevens ook voornamelijk betrekking
op deze groep.
Zo zien wij de maatschappelijk verwilderde jeugd in de zeer eenvoudige beroepen.

I
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Dit houdt dan echter niet in, dat men dan alle werk als onaangenaam ervaart. Wan l
in een primitieve struktuur als die van de maatschappelijke verwilderde jeugd blijft de
drang tot bezig zijn bestaan. Een dergelijke jeugdige heeft evenals ieder ander zij n
vitaliteit, die hij ergens kwijt moet kunnen. Zal hij daarom geen arbeidsvreugde
kennen, hij zal wel degelijk de arbeidslust kennen. D it zien wij bij de lichamelijk sterke,
die een lichamelijk zware arbeid moet verrichten, bij de chauffeur die in de snelle a uto
een expansie van de eigen persoonlijkheid kan beleven, bij de mijnwerker die voor zijn
werk alle kracht en behendigheid nodig heeft, waar hij maar over kan beschikken.
Arbeidslust wordt dus bepaald door de mogelijkheid, die de persoon heeft om zich
uit te leven in de arbeid. Bezit hij deze mogelijkheid niet, dan kan het werk slechts
ervaren worden als een zich in grauwe verveeldheid door de uren heenwurmen, snel of
langzaam werkende, naar mate men gedreven wordt. Als het allerbelangrijkste wordl
dan de klok ervaren, die verlossing kan brengen. Alle mogelijkheden om het gebeell
veraangenamen, door roken, door kletsen, enz. worden benut.
Het omgekeerde is ook mogelijk. Er bestaan beroepen die voor een bepaald indivi du
te zwaar zijn. De eisen aan zijn prestatievermogen liggen hier te hoog. De arbeid word t
dan ervaren in een angstige spanning, als een voortdurend overvraagd worden.
Het werk bezit reeds een opvoedende waarde, indien het de maatschappelij k vcrwilderde in staat stelt zijn werklust te bevredigen. Het kan het verbruik van de krachten
van de arbeider in goede ba nen leiden. Het individu leert er althans regelmaat en discipline door.
In R . 60 lezen we het volgende: 'Geconcludeerd kan worden, dat de jeugdige ind 1I triearbeiders over het algemeen weinig of geen plezier in het werk hebben , hoewel men
ook niet kan spreken van tegenzin in de arbeid. Het werken om geld te verdienen, waar
is niet belangrijk, is algemeen. Hierbij moet worden aangetekend, dat de meisjes veelal
met plezier naar het werk gaan, omdat ze in het samenzijn met anderen gezelligheid
vinden. Een meisje werkt over het algemeen het liefst daar, waar haar vriendinnen ook
zijn. Dit geldt tot de leeftijd van 17-18 jaar. Daarna zouden zij liever geen fabrieksarbeid meer verrichten, maar b.v. winkel-juffrouw worden. Fabrieksarbeid wordt door
meisjes gemakkelijker aanvaard, omdat zij het vooruitzicht (of de hoop) hebben,
binnen niet al te lange tijd te zullen trouwen en dan de fabriek voor altijd vaarwel te
zeggen. Jongens daarentegen krijgen, omdat zij hun hele leven waarschijnlijk in de
fabriek zullen moeten blijven, eerder tegenzin in het werk.
'De agrarische arbeidende jeugd moeten we onderscheiden in: landarbeiderskinderen en boeren- en tuinderskinderen. Voo r de laatsten is de belangstelling in het
eigen bedrijf vanzelfsprekend, terwijl het vooruitzicht, later zelf de leiding te krij gen,
gunstige invloed heeft op de arbeidsvreugde.
'Ook de landarbeidersjeugd werkt vaak (nog) met plezier, maar voor hen is het niet
zo vanzelfsprekend. Tendenzen naar het omgekeerde zijn merkbaar. Dit natuurlijk het
eerst, waar de verhouding tussen boer en arbeider niet goed is.
'Een derde categorie van werkende jeugd, bij wie de arbeidsvreugde discutabel kan
,
worden gesteld, is m.i. de 'kantoorjeugd'. Ook bij het kantoorwerk is vaak het geld'.: .' ,dieneQ., ~ummer 1, het plezier in het werk 2. De arbeidsvreugde is hier in hoge mate af.

....
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van de omgeving en de aard van het werk. Het kantoorwerk wordt geprefe' n de handenarbeid, omdat het meer aanzien geeft, en dit verhoogde aanzien
111 dl IUNt in de arbeid vergroten. Toch moet betwijfeld worden of dit vaak het geval is,
I I1 IllIk op het kantoor veel geestdodende werkzaamheden voorkomen.' R. 60, blz. 23.
III IH tV

,

5.

DE VRIJE-T IJD SB ESTED I NG

VAN DE MAATSCHAPPELIJK VERWILD ER DE JE UGD

Ih lill'ro nder aangegeven kenmerken gelden voor de jeugdige, die alle eigenschappen
dl UHl , sificatie in geprononceerde mate bezit. D at een zodanig 'type' nauwelijks

111

is een zaak, die geen toelichting behoeft. Wat is dan vrij e tij d voor de maatIIll' Pl lijk verwilderde jeugd?
Ih vllJe tijd is de tijd waarin geen verplichte arbeid verricht behoeft te worden en
111 Ii I in d ividu dus de gelegenheid krijgt zich vrij van elke vorm van uiterlijke verIII 1111/1' te bewegen, in richtin gen waar het zich toe voelt aangetrokken, terwijl het
1 111 h perk ingen ondervindt in de zin van de wet en publieke opinie. We kunnen
1111 I I /I 11 ·tieve en een passieve vrije-tijdsbesteding onderscheiden. Bij actieve vrijeII d It .,1 d in g vinden wij altijd een poging tot vormgeving, op welke wijze dan ook.
11, I' I I 've vrije-tijdsbesteding is een gedreven worden. H et hoeft nauwelijks betoog,
111,1. Illilntscha ppe1ijk verwilderde jeugd slechts de passieve vrije-tijdsbesteding kent.
111.11111 I' dwang van de arbeid voorbij is, laat het individu zich eenvoudig drijven
I,ltll c1I' lig n lichamelijkheid met zijn driftmatige kanten en de daarmee correlerende
11" 11111 111 de wereld. Indien de objecten uit de wereld zwak aanspreken, komt het
111t11 '11111 l' ' Il vo udi g tot niets, De amorfe drang naar bewegen of bewogen worden zal
1111 I) I ki d ' 11 lo l straatslenteren, het suffig naar de radio luisteren of alleen tot de onril 1 dl' li 'h uit in de verveling. G ehoor zal worden verleend aan de sterkste impuls,
11 111 111 d' w reld het meest aantrekt.
I 111 Ilantrekkelijkheid wordt ervaren als een sensuele aandoening. 'Lekker' iso.a.
I I 11111 van pijzen, om de aangename gewaarwordingen van het eten als zodanig,
1111 'I ' n, hel roken, het ontmoeten van de andere sexe, het zwemmen in lauwIllcr. het zich laten roosteren in de zon, het grinniken om dubbelzinnige taal,
t. I I" tt'VI: 11 van reUe indrukken. In dit 'lekkere' is de maatschappelij k verwilderde
11. d 111 dd( os, De vrije tijd wordt willoos, ongebonden, ongecontroleerd besteed .
I I , 1111( k lil() ,t men zeggen: de maatschappelijk verwilderde jeugd wordt beheerst door
1(11 "IIIIIlUltige ka nlen en hun correlaat in de wereld.
111 dil vl'rba nd lezen wij het volgende in R. 68 (blz. 111-112): 'Op avonden, die niet
I 1111 ,l,lllsavo nden bekend staan, werden in de buurten, waar deze jongens en meisjes
1111 I1 (hldocld i de Mma-groep die op blz. 51 van dit rapport is genoemd) vrij veel
I 11 .111'111 up straa t aangetroffen. Het was opmerkelijk dat er veel meer jongens dan
I I
lip 'raat zwierven.
' lil d' 1\00 jeugdigen die op één avond geteld werden, waren 300 jongens en 100
I I (I
))11 , 25 %van de jongens en 8-10 %van de meisjes was die avond oiet thuis:"
I I d I I' 11 WlIS cr verschil tussen het aantal jongens en meisjes, ook hu gedf~ "Las
"'1111111 1

"I
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slecht geoutilleerd, oud, vervallen. Als we dan bedenken, dat de woning een van de
voornaamste bindingsmiddelen van het gezin is - de ruimte der liefde - en het gezin
toch de kern vormt van iedere samenleving, staan wij evident voor een gebied, waar
veranderingen beslist noodzakelijk zijn.
R. 73 blz. 6 zegt hierover:
'Te kleine huisvesting leidt tot gewrongen en gespannen verhoudingen in het gezin, die
uitlopen op een verlies van gezinscontact doordat men de ruimte van de straat verkiest met alle nadelige gevolgen van dien.'
De woning schept de voorwaarde voor het ontstaan van een eigen intimiteit, van
eigen smaak, van hygiënische gewoonten, van gevoelens van verbondenheid, warmte,
veiligheid en afzondering. Een der meest elementaire eisen, waarop iedere poging tot
beinvloeding kan stranden, is het gebrek aan ruimte en sfeer in de woning. Natuurlijk
beschouwe men het verschaffen van een betere woning in het kader van de sociale opvoeding nimmer als een op zichzelf staand middel. Indien verder de groep sociaal
zwakken niet tegelijkertijd wordt aangepakt in al haar milieus, waardoor een wisselwerking optreedt, is ook hiervan niet veel te verwachten.
R. 86 laat ons echter zien van hoe grote invloed de huisvesting alleen al is: 'Toen in
de twintiger jaren in Am terdam zecr bijzondere aandacht werd besteed aan deinrichting der scholen (niet alleen licht en lucht, maar ook milieu), bleek na enkele jaren dat
er een merkwaardige invloed uitging van dcze frisse fleurige scholen met hun lichtgekleurde wanden, versierd met allerlei ccnvoudige en begrijpelijke en toch zeer artistieke versieringen. Velen merkten toen champer op: 'Zo'n mooie school voor die
volkskinderen'. Inderdaad was de tegenstelling tussen de kleding van de jeugd, die de
school bezocht, en het interieur van deze school opvallend. Maar langzamerhand
drong de sfeer van de school in de huisgezinnen door en begonnen de ouders a.h.w.
het uiterlijk der kinderen in overeenstemming te brengen met deze scholen. Voorwaar
een merkwaardig resultaat, dat te denken geeft.'
R. 83 geeft een goed beeld van de eisen die aan dc woning gesteld moeten worden.
Volgens dit rapport kieze men bij voorkeur de vrije eengezinswoning, die het zo nodige
isolement voor individuatie in veel hogere mate biedt dan de etagewoning. Men denke
aan voldoende bergruimte, wasgelegenheid, douche etc.
R. 88 zegt onder meer : 'Men zal oplettend moeten toezien dat niet opnieuw door
het bouwen van woningen waaraan het allernoodzakelijkste ontbreekt het ontstaan
van een nieuw sloppen-proletariaat in de hand wordt gewerkt. Een gevaar dat, blijkens
veel 'moderne' nieuwbouw, met te kleine ramen, te kleine kamers, te weinig bergruimte, door onze autoriteiten niet voldoende wordt erkend.'
Is de sociale zekerheid in Nederland dan ook een punt, waar wij in de huidige situatie van ons volk, niet ontevreden over zijn, anders staan wij tegenover de omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Hiermee komen wij echter aan
punt lB. De paedagogische maatregelen die de jeugd in staat zullen stellen met hun
materiële mogelijkheden te komen tot persoonsvorming, kunnen niet direct toegepast worden. We moeten hier werken door middel van IC, dus door middel van de
opvoeders.
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Er zijn twee groepen van mogelijkheden om de ouders meer geschikt te maken voor
hun taak :
A. Door de positie van de ouders in de maatschappij te verbeteren.
B. Door de mensen in staat te stellen door middel van cursussen een grotere geschiktheid voor hun taak als opvoeder te krijgen.

Ad A. De maatregelen die hieronder vallen veronderstellen onder meer de volgende
principes: bestaanszekerheid, gevoel van eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid.
Zo zal, om een voorbeeld te noemen, het hatelijk begrip 'ongeschoolde arbeider'
moeten verdwijnen. Een eis voor de leider zal moeten worden : menselij kheid in omgang met personeel. Zoveel mogelijk zal de arbeider verantwoordelijkheid bij het
werk gegeven moeten worden. Pas indien hieraan is voldaan, zal het gezin kunnen
rekenen op een tevreden vader.
Er zijn omstandigheden die vele huismoeders dwingen om buitenshuis te gaan werken. Dit buitenshuis gaan werken van moeders neemt èerder toe, dan af. In het algemeen is di t echter minder wenselijk. Want het huiselijk leven in ruime zin wordt door
de afwezigheid van de moeder steeds benadeeld.
Ad B. De mensen zullen in de gelegenheid gesteld moeten worden, te leren hoe met
zichzelf, met hun echtgenoot en met hun kinderen om te gaan. Belangrijk hiervoor
zijn de mogelijkheden die de maatschappij geeft om cursussen te volgen op het gebied
van opvoeding, huishouding, hygiëne, sexualiteit, toegepaste ethiek, toegepaste aesthetiek. Sommige volksuniversiteiten, vooral in onze grote steden, doen op dit gebied nuttig werk.
Als voorbeeld vermeldt R. 21 iets over de wijze waarop het geld besteed wordt door
het maatschappelijk verwilderde gezin. Aan kleding en uiterlijk wordt veel zorg besteed zowel door de ouders als de oudere meisjes en jongens. Maar de onderkleding
laat bij velen te wensen over. Verschillende vrouwen kopen, wanneer ze b.v. een kinderwagen moeten hebben, de duurste. Zo gaat het ook met vele andere dingen. Daardoor raakt het kopen van behoorlijk ondergoed meestal op de achtergrond.
Onder dit hoofd valt ook het probleem van de 'nazorg' van onmaatschappelijke gezinnen.
In dit verband zegt R. 79 (blz. 37): 'Uiteraard zal het loffelijk werk, dat door 'pro
Juventute' en andere instellingen, gezinsvoogden, enz. wordt verricht, voortgang vinden. Tegenwoordig betwijfelt men echter, of b. v. verwijdering uit het milieu in de ergere gevallen de meest gelukkige oplossing is, zijnde in de grond tegennatuurlijk en I
van tijdelij ke aard, terwijl het gezin intussen gewoonlijk op dezelfde voet voortleeft.
Alle aandacht verdient daarom het wetsontwerp, dat beoogt de werkelijk onmaatschappelij ke gezinnen in hun geheel in kampverband te kunnen plaatsen. Ook hier
kleven bezwaren aan, met name het te veel 'samenhokken' van deze gezinnen, maar
de resultaten van een min of meer toevallig experiment in evacuatie-kampen kort
na de oorlog waren van dien aard, dat men hier belangrij ke mogelij kheden ziet.
Het verdient dan echter ook aanbeveling de gezinnen, die 'op het paard geholpen
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zijn' en weer op eigen benen moeten staan - contradictio in terminis - niet gezamenlijk in bepaalde buurten onder te brengen. Tot nu toe is dit - althans in N ederland nergens een succes gebleken. Het gevaar van onderlinge slechte beinvloeding zou dan
ondank nazorg te groot zijn.'

Als een voorbeeld van 'hoe-het-ook-kan' moge hier gewezen worden op de gewoonte
van een Rector van een Middelbare School van een industriestad in het Westen van
ons land. In de hoogste klas van zijn school vraagt hij zijn jongens en meisjes wat zij
willen worden. Daarna zoekt hij in zijn stad kontakt met beoefenaars van. de verschillende door de leerlingen genoemde beroepen of ambten. De leerlingen krijgen dan
gelegenheid om, zo ze arts willen worden, met een of twee artsen over hun werk te
praten, enz. De bedoelde Rector ziet dit als zijn taak als Rector. Zou echter een dergelijk persoonlijk initiatief niet evengoed passen bij een lagere school, een M .u.L.O.?
Er moet ook meer verband gezocht worden tussen industrialisatiepolitiek en jeugdsituatie. R. 65 zegt in dit verband: 'De sociale zijde van de Z.o. Utrechtse industrialisatie is van het grootste belang, speciaal i.v.m. de arbeidersjeugd. Teneinde deze samenhang te kunnen overzien, is naast de reeds bestaande organen de instelling van een
aparte afdeling 'jeugdin spectie' b. v. aan hel Gewes tel ij k arbeidsbureau gewenst, die de
industrialisatie en uitbreidingsplannen t.a.v. de jeugdsituatie kan inrichten en adviseren. Deze afdeling kan o.m. adviseren de industrie zo op- of uit te bouwen, dat deze
kan passen bij de aard der bevolking en voldoende gedifferentieerde ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd waarborgt. Tevens kan deze afdeling de beroepskeuzevoorlichting inzetten, resp. centreren en intensiveren.'
R. 90 vermeldt in het schema van mogelijke maatregelen : ' .. , . door woord, beeld
en geschrift de publieke opinie dusdanig beinvloeden, dat een hogere waardering van
de handenarbeid ontstaat ; kerk en school, als ook de pers, zouden al het mogelijke
moeten doen deze waardering algemeen ingang te doen vinden.'
Sommige rapporteurs wijzen op de overgang tussen fröbelonderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs. Deze zou niet vloeiend genoeg zijn. Ook de arbeid die
het kind verrichten moet bij het verlaten van de lagere school heeft de belangstelling
gehad van de rapporteurs,
Bovengenoemde opmerkingen houden stuk voor stuk verband met de school, met
de arbeid, en met de relatie tussen beiden. In dit verband moet met alle nadruk gewezen worden op het werk van de Commissie Cramer. Wat door deze Commissie is
verricht en voorgesteld, verdient de volle aandacht van de daarbij betrokkenen.
Zo is er b.v. de partiële leerplicht, die door deze Commissie wordt aanbevolen. Zie
daarvoor DE ONTWIKKELINGSKANSEN VAN DE JEUGDIGE FABRIEKSARB EID STER, uitgegeven te den Haag, 1951. Dat men in Engeland met de hier bedoelde partiële leerplicht ernst weet te maken, moge blijken uit het volgende. In Londen en Rugby bestaat wat men vroeger een Day Continuation School, thans een Day College
noemt. Die te Rugby is na de eerste wereldoorlog gesticht uit hoofde van de Fisher
Education Act, waarbij verplichte partiële leerplicht is ingevoerd voor de 'na-schoolse'
jeugd. Die te Londen is wat men onder de Day Colleges aanduidt als 'County College', zoals deze geregeld zijn bij de Education Act van 1944, Sections 41-55, 60 en 61.
Belangrijk is eveneens Pamphlet No, 3 van de Ministry of Education : Youth's opportunity. Further Education in County Colleges. H.M. Stat. Off, Ie druk 1946.
Een voorbeeld van een Day College dat in Londen een zeer bizondere sociaal paedagogische taak verricht voor de niet meer leerplichtige jeugd is het Kingsway Day
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DE MATERIËLE ZIJDE VAN SCHOOL EN ARBEIDSMILIEU

Dat een schoolgebouw aan redelijke eisen moet voldoen, b.v. inzake licht, lucht,
hygiëne en hygiënische voorzieningen, ruimte, meubilair en dergelijke, is voor ieder
duidelijk. Indien de kinderen hier wennen aan een behoorlijk peil, zullen zij ook thuis
en in het werk er naar streven hetzelfde goede peil te handhaven. Men zie de aanhaling
uit R. 86 op blz. 62. Ditzelfde rapport maakt er ook op attent, dat de onderwijzersopleiding gebrekkig is, ook inzake het terrein van de hygiëne.
Dat ook het arbeidsrnilieu waarin later - dus na het verlaten van de school - gewerkt moet worden, dient te voldoen aan behoorlijke materiële eisen, is reeds zo vaak
gezegd, dat het hier nauwelijks herhaald behoeft te worden.
2B
IN Z AK

PA E DAGOGISCHE MAATREGELEN
D E S C TJOOL EN HET ARB'EIDSMILIEU

Hoewel bet niet de bedoeling van dit samenvattend hoofdstuk is om schoolproblemen in extenso te bespreken, is het toch nuttig althans enige aanhalingen te doen
uit rapporten die dit probleem hebben aangeraakt.
Verschillende rapporteurs noemen de schoolopleiding in Nederland eenzijdig intellektualistisch. Te veel aandacht wordt besteed aan de intellectuele opvoeding, terwijl
de ethische, aesthetische en sociale opvoeding van het kind op de achtergrond blijft.
Dit werkt ethische, aesthetische en sociale verwildering natuurlijk in de hand. Een
grondige verandering op dit gebied zou van alle belang zijn.
R. 55 zegt over dit onderwerp: 'De algemeen als te technisch-intellectualistisch veroordeelde instelling van ons onderwijs kan men o.i. verbeteren door minder nadruk
te leggen op parate kennis bij ons onderwijs dan op dc vorming. In ons huidige onderwijs worden slechts mensen gekweekt, die zich alleen economisch in de maatschappij
kunnen handhaven, terwijl het juist de scholieren moet vormen tot mensen, die zich
ook in sociaal en geestelijk opzicht zelfstandig een plaats in de maatschappij zullen
kunnen verwerven.' En elders: 'Men realisere zich bovendien, dat het kind, geboren in
een bepaalde cultuurperiode, ook gedurende zijn schoolvorming moet leren kennis te
nemen van die moderne cultuurvormen.
Het kind moet in staat gesteld worden kennis te nemen van die kultuurvormen, die
aan zijn niveau aangepast zijn. De onderwijzer moet voor hem worden een identificatieobject, waarin het kind bewuste zedelijke normen aanwezig weet. In de hoogste klassen
van de lagere scholen moeten de kinderen meer in staat gesteld worden kennis te
nemen van de diverse bij de beroepen behorende bezigheden. Zo zullen wij kunnen
komen tot een meer verantwoorde beroepskeuze,
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College in de Keely Street, Londen, W.C. II. Uiteraard berust ook dit College op de
gedachte van de partiële leerplicht, zodat 4000 leerlingen p~~ week elk ~edurende ~en
volle dag onderwijs ontvangen. Dit schooltype als geheel blijkt bovendIen een SOCiaal
paedagogisch centrum te zijn in het leven van deze mensen.
R. 67 geeft enkele richtlijnen om het bestaan van maatschappelijk verwilderde jeugd
op de middelbare school tegen te gaan.
, 1. Leerlingen, die thuis niet in de gelegenheid zijn rustig hun huiswerk te maken,
de mogelijkheid bieden, op school, in leeszalen of elders te studeren.'
'2. De hoeveelheid huiswerk dient, zo mogelijk, nog enigszins beperkt te worden.'
'3. De school beschouwe het als haar taak, leiding te geven tot zelfstandig werken
thuis.'
'4. Ouders dienen er steeds weer op te letten, dat hun kinderen zo efficiënt en geconcentreerd mogelijk werken, opdat geen uren onnodig besteed worden. Eventueel
roepe men de hulp in van huiswerkleiders.' .
....
'5. Veelvuldiger contact tussen ouders, leraren, geestehjke- en jeugdleiders, ter bespreking van het probleem, hoe de vrije tijd juist en nuttig besteed kan worden en opdat meer harmonie kome tussen de sferen, waarin zich het kind beweegt en tussen
welke toch een organische samenhang dient te bestaan.'
'6. Meer voorlichting (eventueel op school) t.a.v. toneelstukken, concerten, tentoonstellingen en vooral films, die in de plaats van inwoning gegeven worden, met advies deze al dan niet te bezoeken.'
Op de Bijzondere scholen is over 't algemeen een betere afbakening der vier in
punt 5 genoemde sferen. Daarom speciaal op Openbare scholen m~~r overleg tussen
school-, sportverenigings- en jeugdverenigingsleidin~, om zo mogelijk tot sam~nwer
king te geraken en elkaar niet bewust of onbewus~ in het vaa~at:r te ~omen ..
'8. Streven naar een volledige Zaterdag voor jeugdbewegmg (m rwmste zm) en
sport en een Zondag voor gezin en Kerk, inbegrepen een Zondags besteding (buiten
de kerkdienst) welke toch Christelijk verantwoord is.'
'9. Actuele problemen, nationale zowel als internationale, meer in de lessen op
school, die daarvoor in aanmerking komen, zo objectief mogelijk uiteraard, te be-

'7.

handelen.'
'10. Op elke (Bijzondere of Openbare) school niet alleen wijzen op hetgeen de resp.
groepen in ons volk scheidt, maar vooral ook op hetgeen bindt, dus meer een ideaal
van nationale saamhorigheid kweken en individualisme, zowel als groepsegoïsme,
tegengaan.
.
, 11. In de hoogste klas van tijd tot tijd beroepsvoorlichting door deskundIge personen uit de resp. beroepen zelf, speciaal t.a.v. die beroepen, waarin een nationaal belang gediend wordt. (Het industrialisatie-proces!)'
. '
Daarnaast moeten mogelijkheden overwogen worden om de vakscholIng verplicht
te stellen.
De onderlinge verhoudingen van het personeel laten dikwijls te wensen over, en
dienen verbeterd te worden.
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Scherp moet worden toegezien op de hygiëne in het bedrijf. De toegepaste arbeidsmethodes moeten aangepast zijn aan de mentaliteit van de beginneling.
Mee~.aandacht zal moet~n worden besteed aan het sociale werk. Sommige rapporteurs WijZen op de slechte mvloed die het ploegen-stelsel kan hebben voor jeugdigen.
De kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente te Almelo heeft zich b.V. inzake dit punt
uitgesproken.
Anderen opperen ~~t p~an de fa~riek meer te doen zijn dan werkplaats. Reeds is gewezen op de belangnjke Invloed die een goede chef op zijn ondergeschikten kan hebb~n. Een sel~ctie van chefs die de jeugd opvangen, is daarom noodzakelijk. In R. 65
vmden we hi~.rover het volgende: 'Voor de personeelsleiding is hier een grote taak
weggelegd. ZIJ kan de voldoening in de arbeid bij de jongeren stimuleren door een
paedagogisch verantwoorde propaganda voor de fabriekscursussen te maken. Voor
de ~eisje.~ in het bizonder ware algemeen vormend onderwijs in of gedeeltelijk buiten
fabnekstlJ d te overwegen. Aan de onderlinge verhoudingen op de fabriek dient alle
aandacht te worden besteed. Bij de keuze van fabrieksbazen, afdelingschefs e.d. moet
vooral worden gelet op karaktervastheid en innerlijke beschaving. Door hun nauwe
contact met de jeugdige arbeiders kunnen deze mensen als dragers van waarden belangrijke identificatieobjecten zijn.
'In ~et algemeen is het aanbevelenswaardig de daartoe geschikte jongeren zo gauw
mogelijk enige verantwoordelijkheid en/of medezeggenschap te geven, b.V. door hen
op te nemen in de fabriekskern en/of personeelsraad. Wellicht ware in de toekomst
de inste~g van een a?arte jeugdraad in de bedrijven te overwegen, in hoofdzaak met
paedagogIsche bedoelingen. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk en voor
het bedrijf als werkgemeenschap kan op deze wijze worden gestimuleerd. In het alge~een gedragen vele jeugdigen zich thans als onmondigen, die in hun werk niet meer
Zien dan een noodgedwongen middel om geld te verdienen.'
De rapporteurs stellen b.v. voor in de fabriek zelf over te gaan tot verspreiden van
goede lectuur.
Hier vinden wij weer een groep factoren, die voor iedere streek voor iedere fabriek
ja voor iedere afdeling anders ligt. Hier zal in de concrete gevalien een oplossing ge~
zocht moeten worden.
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DIE DE OPVOEDER MEER GESCHIKT MAKEN VOOR ZIJN TAAK

~n h~t a!gemeen is de opleiding tot leerkracht aan kritiek onderhevig. Dit kwam ook
dUidelijk m de rapporten tot uiting. Veel te weinig wordt de bevoegdheid om les te
geven a~h~nkelijk gesteld van paedagogische vorming, zowel theoretisch als practisch.
De opleIdmg van de leerkracht in ethisch, aesthetisch en sociaal opzicht laat te wensen
over: ~ls er dus één punt is dat om verandering vraagt, is het wel de herziening van de
?pl~Idmg v~n leerkrachte~. ~syc~ologische, paedagogische en sociologische vorming
IS hier onmIsbaar. Men Zie m dit verband ook R. 82, dat over de onderwijzersoph.:iding handelt.
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Hier mogen nog enige losse opmerkingen volgen :
In het middelbaar onderwijs missen we de figuur van de vaste klasse-leraar.
Men moet trachten de leerkrachten te recruteren uit eenzelfde milieu als de leerlingen.
Meer contact is noodzakelijk tussen ouders en leerkrachten. Ouderverenigingen
kunnen in dit opzicht belangrijk zijn.
Meer contact is noodzakelijk tussen de leerkrachten en de leerlingen.
De klassen zijn in het algemeen veel te groot.
De sociale positie van de leerkracht zal moeten worden bezien.
Zogoed als aan de opleiding van leerkrachten, dient aandacht te worden besteed
aan de opleiding van bedrijfschefs. Cursussen om chefs voor hun taak geschikter te
maken, zijn van belang.
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HET SCHE PP EN VAN

MATERI ËLE MOGELIJKHEDEN BUITENSHUIS

In het algemeen bezit ons land te weinig instellingen, waar de vrije tijd vruchtbaar
kan worden gemaakt. Wel bezitten wij een overvloed van commerciële instellingen,
waar de jeugd in staat gesteld wordt zich te vermaken. Maar deze instellingen bieden
een geestelijk passief vermaak, een vermaak waar van de jeugd noch geestelijke inspanning, noch lichamelijke inspanning vereist wordt. Wij denken hierbij aan de bioscoop, de dancing, het cabaret, het circus e.d . Een overvloed van instellingen van deze
soort - ze behoeven in het geheel niet een te veroordelen programma te hebben - is
te veroordelen. Hoe vinden wij echter mogelijkheden tot een goed geleide actieve
vrijetijds-besteding?
Allereerst wordt gedacht aan buurthuizen, clubhuizen, dorpshuizen, of hoe deze instellingen verder genoemd worden. Het is onvermijdelijk, dat deze gesticht worden,
waar ze momenteel nog ontbreken. De jeugd moet hier in de gelegenheid gesteld worden tot eigen activiteit, tot identificatie met de leiders, tot lichamelijke en geestelijke
vorming, - b.V. in de arbeid, maar dan in de arbeid die voor genoegen gedaan wordt-,
en tot een verantwoorde ontspanning. N atuurl ijk zal het gebouw aan bepaalde materiële eisen moeten voldoen.
Speciaal willen wij nog even de aandacht vestigen op voorlichting wat betreft gezins- en huwelijksleven, cursussen als de Mater Amabilisschool voor meisjes, het Zonnebloemwerk te Rotterdam, het Sleutelbloemwerk te Leiden, en soortgelijke cursussen
voor jongens.
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IN VERBAND MET DE V R IJETIJDS-BESTED I NG

De school en het ouderlijk milieu kunnen en moeten de eerste plaats blijven innemen in de kultuuroverdracht. Het buurthuis kan een aanvullende functie hebben.
_ Maar .dal} heeft het buurthuis ook een heel belangrijke taak, waar het uitstekend voor
: ..
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toegerust moet zijn. Ten eerste zullen wij in de dorpshuizen een personeelstaf moeten
vinden, die haar taak zal kunnen volvoeren. In deze huizen zal een beroepsstaf met
amateur-medewerkers het werk moeten doen. Dit dient niet slechts gezien te worden
als een finantiële noodzaak, maar vooral ook als een winst, omdat alleen op deze wijze,
door de recrutering van amateurs, het normale paedagogische élan, initiatief en zelfvertrouwen, dat in een gemeenschap noodzakelijk is, gevoed en gesteund wordt. Wordt
dit werk uitsluitend het werk van een categorie beroepsmensen, dan verzwakt men de
gemeenschap in plaats van haar te versterken. Ook deze amateur-medewerkers zullen
kenmerken van de maatschappelijk verwi lderde mens vertonen. Juist daarom zal hun
de gelegenheid tot eigen initiatief, activiteit en verantwoordelijkheid geboden moeten
worden. Ook zij zullen - evenals de jeugdigen zelf - door een eigen constructieve
groepsvorming gestalte moeten gaan aan nemen op een meer pregnante wijze, dan zij
tot dusver deden, om aldus, waar de geestelijke kaders verdwenen of vervallen zijn,
weer een encadrering te kunnen vormen.
De inrichting van het buurthuis zal in de gestelde beperkingen afhangen van de eis
die de streek stelt. Dat deze in een stad als Amsterdam zal verschillen van de eisen van
een dorp, is nat uurlijk evident. Doch ook in de verschillende buurten van Amsterdam
zullen de eisen verschillend zijn. Kwantitatief en kwalitatief zijn er verschillen mogelijk.
Het zal weer van het beleid van de initiatiefnemers afhangen, hoe het dorpshuis in
concreto gerealiseerd zal moeten worden.
'Het spreekt van zelf' is het oordeel van R. 58, 'dat het jeugdwerk in deze wijken
zich aan de mentaliteit dezer bevolking moet aanpassen. Met het opleggen van verbanden en gedragsregels van buiten af, bereikt men niets. De aangrijpingsp unten dienen
dan ook buurt- of wijksgewijze te worden gezocht. In deze wijken moeten aanwezige
progressieve krachten worden geactiveerd. Bestaande buurtverenigingen die reeds in
enkele wijken jeugdwerk ter hand hebben genomen, moeten met subsidie en leiding
worden gesteund.'
'Buurten, waarvan het karakter minder specifiek voor de buurt zelf is, dan de buurten waar hier op gedoeld wordt, zullen wellicht een andere oplossing voor het jeugdwerk prefereren. Een subsidieregeling zal dan ook niet dit uitgangspunt mogen generaliseren. In het algemeen moet de wijkgedachte bevorderd worden.
Wel zijn er algemene eisen te stellen. De kinderen moeten in het dorpshuis in aanraking komen met hoogstaande mensen, waarbij intellectuele ontwikkeling in het algemeen geen eis behoeft te zijn. Deze mensen, die liefst in de buurt een zekere populariteit moeten genieten, zullen de kinderen in het dorpshuis de gelegenheid geven tot
spel en ontwikkeling, waarbij het accent zal moeten vallen op de activiteit van de
leiders en de deelnemers samen.
Over de onderwijsmethode in clubhuizen merkt R. 55 nog het volgende op: 'Ten
aanzien van de in dit werk gevolgde methodiek rijzen eveneens ernstige bezwaren, alleen reeds uit de overweging dat een dertigjarige traditie zonder methodiekveranderingen het werk volledig bij de dynamiek van de maatschappij ten achter doet zijn.
Tc veel nog overheerst in alle instellingen op dit gebied de gedachte, dat i niti.a~ief"en ,
o rganisatie geheel moeten uitgaan van de leiding, die zich nog niet bewv?f)&/~~.tl;n de
l'
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de Subs. voorw. 1951) is dan ook zeer ongelukkig en dient ófwel te vervallen, Mw"
dusdanig gewijzigd te worden, dat werk met de ouders van de jeugdzorgjeugd in ti
exploitatierekeningen kan worden opgevoerd.
'De op blz. 8-9 gestelde voorwaarde voor het starten van nieuw werk heefl gr l
bezwaren. Uit de practijk blij kt het hierdoor vrijwel onmogelijk in de bestaande behoeften aan nieuw werk ook maar enigszins te voldoen. Betere regeling van d it punl
om uitbreiding van bestaand en start van nieuw werk mogelijk te maken is vereiste.
'Door het karakter van het werk is het onmogelijk een minimum leeftijdsgrens t ,
stellen (nu 8 jaar!). In vele gevallen zal het noodzakelijk zijn, de jeugd reeds eerder Ol
te vangen, terwijl hierdoor volgens de huidige regeling de ontwikkeling van het speeltuinwerk in moderne zin voor een deel buiten de subsidieregeling zal vallen.
, Het lij kt niet wel mogelijk voor het gehele land een urgentieplan samen te stelten.
Hoogstens kan men zeggen dat de kadervorming en het vormingswerk onder de mal nelijke en vrouwelijke fabrieksjeugd zeer speciaal onder de loupe genomen moet worden. De taak van het Rijk, naast verruiming van geldelijke steun hieraan, is vooral
gelegen in het stimuleren van deze beide punten.
'Voorts is de subsidieverruiming voor alle jeugdwerk ten plattelande, speciaal in di
sectoren, die met industrialisatie in aanraking komen of zullen komen, een dwin gende eis.'

als gevolg van de industrialisatie, in volle gang is. Er zijn dorpen, waar een dorpshllis jeugd bindt, die n.og geen massajeugd is, maar het zonder dit jeugdwerk stellig
lOl! worden. Gaat men nu volgens een objectief criterium subsidie geven uitsluitend
oor massajeugdwerk, dan dreigt een dergelijk dorpl als ik noemde, te worden uitge... hakeld en zal men later als er veel is bedorven, opnieuw maatregelen moeten gaan
fI men.
'Men kan de onvolmaakte subsidieregeling, welke thans geldig is, behouden, indien
11\~'11 Ie. een inspecteur benoemt, die tesamen met een commissie van advies alle aanvragen om subsidie ter plaatse controleert. 2e. Indien deze inspecteur de beschikking
~ rijgt over het materiaal, dat de samenwerkende instituten bij eenbrachten. Het is
I1 ingend noodzakelijk dat ieder massajeugdwerk of preventief werk wordt bezien in
hl' t licht van de gehele sociale situatie, die tot het werk aanleiding gaf. Op grond van
!'ocdc sociografieën zou ook kunnen worden beslist, waar het preventief werk urgent
IH. Je. Indien men het ene werk prioriteit wil geven boven het andere, ware het te wen.. 'fl dat ook hierbij de inspecteur zo volledig mogelijke gegevens in handen krijgt. Het
IOU bijv. mogelijk zij n bepaalde 'noodgebieden' aan te wijzen en daarvoor een zekere
v'rmenigvuldigingsfactor toe te passen voor de 'normale' subsidiebedragen. Bijv.
dubhuiswerk in Rotterdam-Z. tweemaal zo hoog aan te slaan als in Zwolle. Weliswnar schuilt hierin een zekere willekeur, maar deze is in iedere subsidieregeling onver"lijdelijk. Mocht men van noodgebieden gaan spreken, waar het massajeugdwerk ook
j n preventieve vorm moet worden geconcentreerd, dan moet een lans gebroken worden
voor enkele gedeelten van het platteland (Z.O. Friesland, Z.O. Drente enz.).'

'De bestaande subsidieregeling voor massajellgdwerk (pag. 7 van de Subsidicvo rwaarden 1951) is negatief, en in hoofdzaak gericht op de methodiek. Positieve criteria
van geografisch en sociaal milieu zouden als volgt kunnen worden omschreven :
'Ad pag. 7 punt 2: ' Bij bet bepalen der subsidies wordt voorrang verleend aa n di e
organisaties en afdelingen, die werkzaam zijn onder de ongeschoolde arbeidersjcllgd
in de grote steden - om de gedachten te bepalen, boven 50.000 inwoners - en in industriecentra' .
'Motivering: Deze groep is 't minst bereikbaar door bestaande activiteiten van ker k,
vereniging e.d., heeft weinig of geen levensvulling in werk en vrije tijd, en 't min sIc
contact met andere bevolkingsgroepen. In de grote steden en industriecentra is dil
probleem 't meest urgent. Op het platteland kan dreigende jeugdverwildering wo rd en
opgevangen door vernieuwing en uitbreiding van bestaande activiteiten, en kan nieuw
jeugdwerk m.n. massajeugdwerk worden ingevoegd in het kader van meer centraa l
opgezet vormingswerk (dorpshuis e.d.). Speciale aandacht worde hierbij geschonken
aan nieuw te industrialiseren gebieden, m.n. Zuid-Oost-Drente, Zuid-Oost-Friesland ,
Zuid-West en Zuid-Oost Groningen e.d.'
'Het is wel duidelijk, dat de nu geldende regeling grote gebreken bevat. Maar h ' l is
desondanks buitengewoon moeilijk om concrete voorstellen te doen tot verbeterin '.
De kern van de moeilij kheden ligt in bet feit, dat zelfs een nauwkeurige definitie VUIl
massajeugdwerk nog altijd de vraag openlaat of juist al het werk van preventieve aard ,
gericht op het binden van jeugd, die nog geen massajeugd is, niet in even sterke ma t ·
steun behoeft. Hierbij denk ik met nam.e aan het platteland, waar het afgUjdingsproce,
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'Een subsidiëring van het massajeugdwerk, uitgaande van het aantal leden der ver'nigingen, werkt zeker de 'Vermassung' in de hahd. Elk tracht dan met allerlei midti len zoveel mogelijk kinderen te 'lokken', waardoor de onderlinge concurrentie hoogIIi viert. Bovendien wordt men dan blind voor de enig juiste aanpak: vorming van
pl,!r oonlijk contact leider-kinderen in zoveel mogelijk kleine groepen.'
'De ervaring leert dat de clubhuizen van jaar tot jaar een groter financiëel tekort
h 'bben, en dit tekort komt het sterkst tot uiting bij het kamperen. Verschillende clubhuizen beschikken slechts over enkele tenten, en er zijn zelfs clubhuizen die geen enkele
tl'flt bezitten en die via kampeerboerderijen moeten proberen het kampelement te
U)fnpenseren. Vroeger konden de clubhuizen voor die jongens en meisjes, die sociaal
ouder de armsten gerekend worden, financiëel bijspringen en voor hen het kampgeld
wrlagen. Door de nijpende financiëele nood van de clubhuizen zelf wordt dit echter
11ft 'r t moeilijk. Zou het nu niet mogelijk zijn, dat voor het kampwerk voor ieder kind
Ipllrt geld wordt uitgetrokken door een subsidieregeling?'
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(h 'docId is Eelde).

