J.

H~

FQ KO H LBRUGG E

PRACTI5CHE
50CIOLOGIE
DEE L

5 0 C I ALE

0 P V 0 E DIN· G

DE MENSCH
IN DIENST DER
MAAT5CHAPP-IJ
TWEEDE

J~

B. WO L T E R 5

DRUK

...... G RON I N G E N
DE N
I

HAAG

PRACTISCHE SOCIOLOGIE
DOOR

J. H. F. KOHLBRUGGE

0

DEEL 1:

SOCIALE OPVOEDING
(DE MENSCH IN DIENST DER MAATSCHAPPIJ)

TWEEDE DRUK

BIJ J. B. WOLTERS' U. M. — GRONINGEN, DEN HAAG, 1928

Geb. f 4,50

BOEKDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS

AAN MIJNE VROUW,
DIE AL DE ZORGEN VOOR MIJN GEZONDHEID (ERNSTIG BEDREIGD DOOR HET WERK) GEDULDIG GEDRAGEN HEEFT,

AAN MIJNE GETROUWE HELPSTER
J. A. BESIER,
DIE HAAR BESTE KRACHTEN GAF OM DIT WERK TOT
STAND TE BRENGEN,

AAN DE VELE SOCIALE WERKERS(STERS)
IN BINNEN- EN BUITENLAND, DIE MIJ DE VERZAMELDE
GEGEVENS VERSCHAFTEN,

ZIJ DE PRACTISCHE SOCIOLOGIE ALS DANK
OPGEDRAGEN DOOR
DEN SCHRIJVER

VOORREDE.
Toen ik door de omstandigheden gedreven (Voorwoord Deel I en III
der eerste uitgave) het besluit nam de sociologie te beoefenen, was
de kennismaking met de literatuur voor mij een teleurstelling. Ik
wenschte de maatschappij te leeren kennen, maar het bleek dat boeken
over sociologie niet in de eerste plaats geschreven worden door
geleerden, die deze door practische ondervinding kennen, maar door
diegenen, die zich een geheel persoonlijke voorstelling van de maatschappij gevormd hebben. Daarbij gaan zij in den regel uit van een
of ander leerstellig beginsel, zoodat de sociologie in hun handen werd
eene deductieve bespiegelende wetenschap.
Het meest voldeden mij nog de Amerikaansche leerboeken der
sociologie, als staande het dichtst bij de practijk.
De Amerikaansche schrijvers houden dan ook volgens Roman meer
en meer rekening met de resultaten, die de practische sociologie bereikt
heeft. Daar zij evenwel trachten samen te vatten, te getn eraliseeretn,
en naar wetten zoeken, zoo verdwijnt ook in deze sociologie het
individu, de psyche van den mensch. Buitendien ontieenen deze
schrijvers hun kennis der maatschappij aan anderen en niet aan
eigen ondervinding.
Als oud-natuuronderzoeker past mij alleen de inductieve denkwijze,
en deze vereischt, dat men eerst de feiten verzamelt, waarop men
later theoretische beschouwingen kan opbouwen. Nu zoude men
de feiten regionaal kunnen bijeenbrengen en dus eerst de sociale
toestanden van elke streek .des lands afzonderlijk kunnen bezien. Het
bleek evenwel, dat op dit gebied niet voorgewerkt was. Amerika beschikt
over 2700 survey's (monographieën). Bij ons ontbreken die bijna geheel
en al, zoodat ik al het werk zelf had moeten doen. Zulk een werk
zou niet alleen tientallen jaren vereischen, maar ook niet door één
persoon verricht kunnen worden. Wel voerde ik zulke regionale studies
in voor de Seminaries der studenten, maar voelde dan evenwel het
bezwaar, dat nu het materiaal door ongeoefenden verzameld werd.
Daartegenover stond dat er een ruim feitenmateriaal in boeken en
tijdschriften te vinden was betreffende het sociale werk, dat de
maatschappelijke toestanden tracht te verbeteren. Daarom besloot ik
dit te verzamelen, daar de opvoedende waarde van zulk werk mij
aantrok. Daarmede naderde ik weer de Amerikaansche sociologen,
want volgens Roman heeft hun onderwijs in de sociologie eene
onderwijzende, opvoedende strekking, daar men de maatschappelijke
•
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toestanden door het onderwijs wenscht te verbeteren. (Roman bl. 136.)
Men meent door de beoefening der practische opvoedende sociologie
de sociale euvelen beter te kunnen bestrijden, dan .de leiders van den
godsdienst dit tot hiertoe gedaan hebben; „men gelooft in de sociologie".
De door mij ingeslagen weg voerde mij natuurlijk in eene richting,
tot een beschouwingswijze, waarvan hetzelfde geldt wat Roman (bl. 57)
van de Amerikaansche sociologie zegt: dat zij een wetenschap is, die
Comte (de stichter der sociologie), niet als zijn kind erkend zou hebben.
Natuurlijk verwijt men mij dit, maar ik troost mij met de woorden
van Roman (bl. 10): „Les sociologues de tous les pays passent leur
temps à se dire, les uns aux autres que leurs travaux respectifs n'ont
rien à voir avec la sociologie."
Den term „Practische Sociologie" bedacht ik zelf, maar, naar mij
later bleek, was het geen ontdekking, want Wright schreef reeds een
boek „Practical Sociologie" en wij vinden dien term ook bij Roman
(bl. 101) en bij Macadam (bl. 185) (1).
Uit de voorafgaande beschouwingen moge de lezer niet opmaken,
dat ik blindelings het Amerikaansche voorbeeld volg. Zoo denk ik er
niet aan, alle maatschappelijk-economische en politieke verschijnselen
onder sociologie te gaan behandelen (Roman bl. 59). Ook onderscheid
ik mij daarin van de Amerikanen, dat ik niet „geloof in de Sociologie".
Wat ik volgens mijn inductieve methode breng, zal ook de Amerikaan
slechts bij uitzondering kortweg sociologie noemen (o. a. te Chicago).
In den regel spreekt men van „social work", „socialie service", „applied
social science", „applied sociology", „social economie", „social welfare",
„public welfare", als men ongeveer hetzelfde bedoelt, wat ik onder
Practische Sociologie breng. De Amerikaansche socioloog S. W. Small
verdeelde de sociologie in 8 groepen, waarvan de eerste 3 zijn:
1. „Encouragement des efforts innombrables faits en vue de
l'amélioration immédiate des conditions matérielles, depuis les premiers
soins ,aux blessés et le lait pur aux bébé's, jusqu'à la révision de
l'institution du mariage ou l'abolition de la guerre.
2. Préparation de collaborateurs à toutes les oeuvres de perfectionnement social.
3. Développement de la technologie, qui se distingue des techniques
de perfectionnement social; par exemple, en matière pénale, système
de relèvement ou justice distributive, en matière d'éducation, enseignement professioneel ou culture générale" (Roman bl. 9).
De beschrijving dezer 3 groepen beantwoordt vrijwel aan mijn
doel met de „Practische Sociologie". Ik heb dien term ook wel
omschreven als: „eene beschrijving der bestaande maatschappelijke
toestanden, voor zoover deze voor gewilde verbetering vatbaar zijn."
Uit het feit, dat ik slechts 3 der groepen van Small weergaf, blijkt
voldoende, dat ik mij wel bewust ben, dat mijn werk slechts een
onderdeel der sociologie omvat en daar ik weet, dat de denkrichting
van velen eene meer systematische of philosophische beschouwings-
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wijze verlangt, zoo verheugde het mij toen Dr. W. R. Heere bereid
werd gevonden mijn onderwijs aan te vullen met colleges over de
theoretische sociologie.
Gelukkig is de hoogleeraar in ons land vrij in zijne taakopvatting,
en ik acht het een verblijdend verschijnsel als dientengevolge
geheel verschillende richtingen aan onze universiteiten tot hun recht
komen. Verouderd is het argument, dat mijne opvatting geen academische zou zijn, want de practische sociologie (social science of hoe
men haar noemen wil) wordt aan de meeste Engelsche hoogescholen
gedoceerd, verder aan 20 Amerikaansche en aan 6 Duitsche Universiteiten (2). Wel blijven dit uitzonderingen aan de hoogescholen
op het vaste land van Europa. Die van Zwitserland weigerden zelfs
haar toe te laten, al zullen zij geleidelijk wel voor den aandrang
der sociale werkers moeten zwichten. Wat de invoering daarvan
te Utrecht en haar verbinding met de Sociale Aardrijkskunde betreft,
zoo hebben wij af te wachten wat daaruit geboren zal worden.
Voorloopig acht ik het een verblijdend verschijnsel, dat dientengevolge verschillende van mijne leerlingen er van af zagen docenten
te worden, maar een anderen — meer pr actischen socialen werkkring
gingen zoeken. Aangenaam is het mij ook, dat de door mij gekozen
richting met instemming begroet werd door de practisch sociale
werkers, waarom de serie „Practische Sociologie" blijkbaar in een
behoefte voorziet, zoodat 3 jaren na het verschijnen van het eerste
deel tot een 2e uitgave moet worden overgegaan. Terwille van de
practische werkers en voor de sociale opvoeding van ons volk, met
den wensch dus een grooteren lezerskring te bereiken, gaf ik aan deze
serie niet den vorm van een leerboek.
Het is wellicht niet misplaatst hier te herhalen, wat ik reeds
vroeger heb gezegd : ik wensch alleen de toestanden in eigen land
te bezien, evenwel vergelijk ik deze daar met de buitenlandsche,
waar het mij voorkomt, dat men ons voor is, ons overtreft in sociale
maatregelen. Ik doe het ook daar, waar deze buitenlandsche maatregelen ons aanleiding kunnen geven over de onze ernstig na te
denken. Deze vergelijkingen moet men dus niet in dien zin lezen, alsof
ik alles in het buitenland beter acht dan bij ons, veelmeer weet ik
dat dikwijls het tegenovergestelde het geval is. Maar welk nut zou het
hebben op datgene te wijzen, waarin wij de gelukkiger hand hadden?
Ik critiseer voortdurend, omdat ik gaarne tot denken en zelfonderzoek
opwek en zeer zeker niet omdat ik mij boven de practische werkers
plaats, zooveel te minder daar ik hun levenswerk ver boven het
mijne stel. Ik ben slechts een compilator, die alles psychologisch en
onpartijdig tracht te belichten. Geen groot schilder werd ooit kunstcriticus of kunsthistoricus. Evenmin zal de practisch werkzame sociale
kracht het sociale streven en werken in Nederland samenvatten. Zoo
heb ik mij die taak toebedeeld.
In de eerste uitgave der opvolgende deelen is er meermalen op
.
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gewezen, dat ik slechts door den nood gedrongen hiertoe gekomen
ben en ik blijf het betreuren, dat er geen andere uitweg te vinden
was om uit de te Utrecht bestaande moeilijkheden te komen. Daaruit
blijkt dus ook wel voldoende, dat ik mij niet voel of opdring als een
hervormer der maatschappij.
Wie al de in deze deelen bijeengebrachte feiten en wenschen
overziet, die zal wel in de eerste plaats tot de verzuchting komen:
van waar moeten wij de financiëele middelen voor al het noodig
gebleken werk halen. Ik ben overtuigd, dat deze middelen gevonden
zullen worden zoodra de regeering en de volksvertegenwoordiging
er slechts voldoende van doordrongen zijn, dat alle uitgaven voor
sociaal' werk vergeleken kunnen worden met een levensverzekering
of brandassurantie. Op den langen duur worden hierdoor alle armenzorg, alle steun voor minderwaardige arbeidskrachten, de ziekenzorg
enz. enz. ontlast, er wonden zelfs millioenen bespaard ook voor
gevangenissen en werkeloozen en buitendien veel menschelijk lijden
voorkomen en de volkswelvaart bevorderd.
Al werk ik inductief, zoo erken ik toch ten volle, dat uit de langs
inductieven weg verkregen feiten en gedachten, theorie en abstractie
geboren moet worden: •eene nieuwe theoretische sociologie. Deze zal
naar mijn opvattingen nog tientallen jaren moeten blijven rusten,
tot al het materiaal, zoowel regionaal als naar klassen en beroepen,
bijeen zal zijn gebracht (3).
Er zijn mij 58 besprekingen van het eerste deel bekend geworden;
waar ik het noodig achtte is er bij deze nieuwe uitgave rekening mee
gehouden; polemiek werd vermeden. Een poging werd gewaagd om
anderen op :te wekken bijdragen voor dit werk te leveren, door
doel en werkwijze der door hen vertegenwoordigde vereeniging te
beschrijven. Ik wendde mij tot vier bekende vereenigingen, die allen
direct bereid waren aan mijn verzoek te voldoen. Maar twaalf maanden
later had nog niemand deze belofte vervuld! Ik zal het bij deze mislukte
proefneming laten. Ik betreur den afloop er van, omdat ik maar al
te duidelijk voel, dat het werk te veel van mijn krachten eischt, waarom
ik met verlangen uitzie naar een jeugdiger kracht, die mij zou willen
aanvullen of vervangen.
UTRECHT, Augustus 1928.

1. Algemeene beschouwingen.

De sociale ontwikkeling kan samengevat worden in deze twee
woorden: „dienen en opvoeden". Toen Goethe zijn dichtstuk
„Hermann und Dorothea" schreef, verheerlijkte hij in zijn zang
(Errato) het noodzakelijke dienen der vrouw; toen hij aan het
einde van zijn leven zijn „Faust" voltooide, was hij reeds zoover
gekomen, dat- hij Faust het hoogste geluk daarin deed vinden,
dat hij zijn volk diende. Toch bestaat er naast dien plicht om
te dienen, en het genot van het dienen, ook het gezonde egoïsme
en de noodzakelijkheid, dat wij er mee beginnen moeten voor
onszelf te zorgen. Want de man (tegenwoordig veelal ook de
vrouw) is al vast verplicht ongeveer 1 / 3 gedeelte van zijn (haar)
leven daaraan te besteden dat hij (zij) zich voor den strijd des
levens voorbereidt, d. w. z. hij (zij) moet trachten de kennis, de
vaardigheid te bereiken, noodig voor een ambt, een beroep, een
werkkring, die niet alleen hem (haar) een bestaan waarborgt,
maar ook diegenen, die van hem (haar) afhankelijk zijn. Daar
het in de eerste plaats de man is, die den strijd om het bestaan
heeft te voeren en dat niet alleen terwille van zichzelf, zoo is
zijn egoïsme te vergelijken met „zelfverwezenlijking", die evenwel
haar gelukkige compensatie vindt in het vormen van een gezin.
Want zoodra er een gezin gesticht is, leeft men niet meer voor
zichzelf. De man dient dan reeds de vrouw en de vrouw den man
en beiden dienen de kinderen. Al wie in dezen beperkten kring
zijn plicht betracht, doet sociaal werk van de hoogste waarde;
en zoo men dagelijks bereid is om vrijwillig al degenen te
dienen, met wie ons leven ons in direct contact brengt, dan
heeft men wellicht meer sociale opvoeding beoefend, dan hij
of zij, die zich geheel aan het meer geruisch gevende „sociale
werk" wijdt. Ik leg hier op den nadruk, omdat mijne boeken over
Practische Sociologie den lezer op de gedachte zouden kunnen
brengen, dat ieder volwaardig individu geroepen is maatschappelijk werk in breeder kring te beoefenen.
Er is geen mensch denkbaar zonder sociale omgeving,
want, al trekken wij ons terug op een eenzamen bergtop,
zoo kunnen wij ook daar niet denken zonder bezig te zijn
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met anderen, wij kunnen over onszelf niet denken zonder ons
te voelen in relatie tot anderen; steeds zijn en blijven wij lid
eener sociale groep, hetzij eener werkelijke of eener denkbeeldige.
Juist in de eenzaamheid rusten de gedachten nimmer, waarom
de eenzame de banden, die hem aan zijne, zij het dan ook
niet geliefde sociale groep binden, dikwijls sterker voelt, dan
hij, die in den stroom des levens is.
De teleurgestelde, de psychisch overprikkelde intellectueel
moge zich van de maatschappij afkeeren, zoodra hij evenwel
nadenkt, zal het hem bewust worden, dat er duizenden
menschen noodig zijn, die het hem mogelijk moeten maken
te leven in zij ne egoïstische teruggetrokkenheid. Want er is
geen mensch bij de samengesteldheid onzer maatschappij, die
over kleeding, voeding, huisraad, instrumenten, boeken en transportmiddelen zou kunnen beschikken, zonder dat duizenden
hem dienen. Daarom bouwt ook alle intellectueele werk zich
op uit velerlei materieel werk en wie dit inziet, die voelt ook,
dat alle nuttige bezigheden denzelfden eerbied verdienen, daar
zij alle gebruikt worden om de maatschappij te dienen. In het
dienen is er geen verschil in wezen maar wel in graad, en daar
er verschil in graad is, zoo sluit de plicht om te dienen gezag
en rangorde niet buiten. Evenwel heeft hij, die hooger in de
rangorde staat, te overwegen, dat hoe grooter het gezag is, dat
hij kan uitoefenen, zooveel te grooter zal ook het aantal menschen
zijn, dat hij zal hebben te dienen. Dit werd het eerst begrepen
door Frederik den Grooten, die hierdoor aan Goethe den vorm
gaf voor het einde van zijn „Faust". Terwijl genoemde koning zich
voelde als de eerste dienaar van den Staat, zoo vinden wij deze
zelfde gedachte terug in de woorden, uitgesproken door onze
Koningin bij het aanvaarden der regeering: „Oranje kan nimmer
genoeg voor Nederland doen."
Al werd er boven op Frederik den Grooten gewezen, zoo ontbrak
hem toch één gewichtige sociale eigenschap. Hij meende alles
voor zijn volk te moeten bereiken door de uiterste inspanning
van zijn eigen energie, terwijl toch iedere staatsburger er zich van
bewust dient te zijn, dat onze arbeid nimmer een uitsluitend
individueel karakter dragen mag. Veel meer zal de sociaalpaedagogisch geschoolde alles in die richting trachten te sturen,
dat hij volwaardige medewerkers vindt, wier energie hij tot het
uiterste zal prikkelen om zoo het gewenschte resultaat door
middel van de co o peratie zoo groot mogelijk te maken. Dit kan
evenwel slechts hij bereiken, die de kunst verstaat, zielen te
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leiden, d. w. z. zich in de gedachten van een ander te verplaatsen
en zóó vast weet te stellen, onder welke omstandigheden of op
welke plaats hun actie het grootst zal kunnen zijn. Zulk
cooperatief werk vereischt evenwel, dat men er zichzelf toe
opvoede, want onverschillig of men vrijwillige helpers leidt, dan
wel anderen kan bevelen, steeds moet dit zoo geschieden, dat
men niet schijnt te leiden of te bevelen ; oprechte medewerking
is slechts te verkrijgen, waar men het eergevoel van allen ontziet.
Om dit te kunnen doen, moet men ook de gave ontwikkelen met
de meest verschillende karakters om te gaan en zich, ook in
't dagelijksch leven aan hun eigenaardigheden te kunnen aanpassen. Men moet kunnen samenwerken ook met onsympathieke
personen, of smet hen, die ons irriteeren. Al zulke personen te
leiden naar een gemeenschappelijk doel is: „opvoeden en der
maatschappij dienen". Zoo handelende stelt men krachten in
dienst der maatschappij, die anders voor haar verloren zouden
gaan.
Er is niemand, die niet geroepen wordt, in dezen vorm de
maatschappij te dienen. Hij zal die taak volbrengen, die er in
slaagt, zijn heerschzucht te onderdrukken, die genoeg zelfbeheersching bezit en genoeg voornaamheid, om niet op lawaaimakende wijze zijn eigen standpunt te handhaven. Immers
vereischt het vereenigen van moeilijke karakters tot één groep,
of het samenwerken tot één doel, bij zeer verschillende opvattingen, toch bovenal „zelfbeheersching". Natuurlijk moet men
bij gelegenheid tegenspreken en natuurlijk zal men dikwijls
iemand er van trachten te overtuigen, dat hij de dingen verkeerd
ziet en het nagestreefde doel dreigt te benadeelen. Men moet
het evenwel weten te vermijden hierdoor het gevoel van eigenwaarde te kwetsen. Dit is mogelijk, zoo men er eerbewijzen
tegenover stelt en het den ander op die manier mogelijk maakt
toe te geven, zonder aan eigenwaarde te verliezen. Verzuimt men
dit, zoo verliest de ander zijn eerlijkheid en zijn waarheidsliefde
en denkt alleen aan zelfverdediging. Het best bereikt men deze
houding door te trachten de kern der tegenovergestelde opvatting te doorgronden. Dan zal men den ander gaan begrijpen
en hem recht laten wedervaren, door denzelfden eerbied te toonen
voor zijn opvattingen, als men voor zijn eigen denkbeelden eischt.
Geldt dit ten opzichte van personen, waarmede men samenwerkt, het geldt niet minder ten opzichte van partijen,
die men meent te moeten bestrijden. Men kan met hartstocht de denkbeelden der eigen partij verdedigen en toch
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het ideëele streven der vijandige partij erkennen, want er is
geen partij, die niet zekere idealen tracht te verwezenlijken.
Immers kracht gaat slechts uit van een positief beginsel en
zulk een ideaal moet iedereen kunnen begrijpen, bij wien de wil
aanwezig is, zich in den gedachtengang van den ander te verplaatsen. Daar nu evenwel de individualisatie der menschen, die
reeds door het Christendom bevorderd werd, daarna door de
Renaissance, de Reformatie, 'de Revolutie, het omverwerpen
van de scheidingslijnen tusschen de standen, en door het zich
gestadig hooger ontwikkelend onderwijs, steeds meer en meer
naar voren trad, zoo moest ook de verscheidenheid der denkbeelden een oneindig groote worden.
Zoo bezien moesten wel alle politieke partijen ontstaan, die er
zijn, want waar algemeen kiesrecht bestaat, moesten al de verschillende zijden der menschelijke natuur tot uiting komen. In
dezen toestand heeft zich de Staatsburger te schikken, en dit zal
hem zooveel te gemakkelijker vallen, wanneer hij zich bewust is,
dat een partij slechts kan bestaan, zoo zij een ideëel doel heeft.
Op die manier bestaat er geen anti-sociale partij, al zijn er
partijen, die de thans bestaande sociale orde afkeuren ; er is
ook geen immoreele partij, al begaat elke partij in de hitte van
den strijd immoreele handelingen. Het is immoreel, wanneer een
partij eerst het individueele in haar eigen kring tracht te onderdrukken, en daarna haar doel binnen den Staat met machtsmiddelen tracht te bereiken. Immoreel is het, zoo men de blinde
hartstochten opzweept met leuzen, waarvan men weet, dat zij
slechts voor dit doel uitgevonden werden. Immoreel is het,
zoo men het Staatsbelang opoffert aan het partijbelang. Wat

immoreel is binnen den Staat, is ook immoreel in de onderlinge
verhouding van verschillende Staten, want in onze, zoo gecompliceerde samenleving, zijn toch allen als mazen van een net.
Allen hebben elkander noodig als producenten van materieele
goederen of ideëele gedachten, en de vernietiging van één dezer
Staten moet al de anderen benadeelen. In eiken strijd, zoowel
met personen als met partijen, dient rechtvaardigheid tegenover
den tegenstander en eerlijkheid in het gebruik der strijdmiddelen
even vast in het oog te worden gehouden, als trouw tegenover de eigen beginselen.
Deze zelfopvoeding, die van een ieder geëischt moet worden,
klemt te meer naarmate de burger meer aandeel krijgt in de
behartiging van de zaken des lands. Een ieder, tot welke partij
hij ook behoore, moet het duidelijk voor wogen staan, dat de
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Staat een eenheid is, die uit tegenstellingen is opgebouwd. In dit
gebouw ontmoeten wij dus een eindelooze hoeveelheid van
verschillende inzichten en belangen. Wie daarmee rekening houdt,
mag er gerust naar streven de bestaande sociale orde te wijzigen,
mits hij niet vervalt tot economische of politieke revolutie of
anarchie. Want deze verzwakken of vernietigen den Staat en het
einde is, dat de ongeduldige hervormer den nek zal moeten
buigen onder het juk van een ander volk.
Wij hebben in het bovenstaande „het zichzelf opvoeden tot
dienen" voorop gesteld, maar er is ook reeds op gewezen, dat er
een gezond egoïsme bestaat, ten bate van onszelf en van het
te vormen gezin. Ditzelfde gezonde egoïsme leert, dat het dienen
nimmer mag leiden tot opoffering der eigen individualiteit, noch
tot een tot het uiterste doorgedreven objectiviteit. Het eigen
karakter dient onder alle omstandigheden gehandhaafd te
worden, gehandhaafd tegen alle collectieve invloeden, onverschillig of die uitgaan van den stand, of van de partij waartoe
men behoort, of tegenover de openbare meening. Zelfs een
koortsstemming, die in eigen volk mocht ontstaan, of de grootste
nationale actie mag ons niet verblinden. Daar evenwel de
meerderheid der menschen buitengewoon suggestibel is, en zich
laat regeeren door een suggestieve persoonlijkheid of eene suggestieve leuze, zoo is ware democratie even onbereikbaar als eenig
ander ideaal. Maar men kan toch trachten zich in deze tot
zelfstandigheid op te voeden, door zich na afloop van elke vergadering, aan het einde van elke gehoorde voordracht, eenigen
tijd af te zonderen en zich de vraag te stellen : wat heb ik nu
eigenlijk gehoord, waarom werd zeker besluit genomen; is het
gehoorde of het beslotene werkelijk in overeenstemming met
mijne overtuiging? Tracht men dit ernstig te ontleden, zoo
zal men dikwijls vinden, dat de spreker slechts met woorden
goochelde, of ons door de melodie zijner taal een kunstgenot, maar
geen intellectueele spijze verschafte; dat zeker besluit slechts
werd genomen om persoonlijke belangen te dienen, of om de
menigte te vleien, of om zichzelf populair te maken. Door
dit zelfonderzoek zal men tevens voorkomen, dat men zich laat
meeslepen of bevreesd is zijn overtuiging uit te spreken. Hetzelfde zelfonderzoek heeft hij noodig, die, hetzij door zijn
meesterschap over de taal, of door de kracht zijner persoonlijkheid een leider is geworden. Hij heeft zich af te vragen,
wat heb ik inderdaad gezegd, wat heb ik ter vergadering doorgedreven? Dreven mij hoogmoed en ijdelheid, zelfzucht of zinne-
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lijkheid, of mijn afhankelijkheid van de uitwendige dingen
niet veel meer dan de hoogere beginselen, die ik meende te
vertegenwoordigen?
Toen de president van de Vereenigde Staten van Amerika,
die gekozen was omdat men meende dat hij den oorlog
zou weten te vermijden, toch besloot in den oorlog te gaan,
was het eerste wat hij deed, honderd vijftigduizend sprekers
te huren, die zijn volk in den door hem gewenschten zin
moesten trachten te bewerken. Zoo ontstond er spoedig een
terrorisme, in het zoogenaamde vrije Amerika (evenals te
Ephesus. Handelingen 19 vers 34), dat elke andere opvatting
onderdrukte. Alle groote leuzen (sloggan), die toen dienst moesten
doen, om evenals in alle andere oorlogvoerende landen de hartstochten op te zweepen, zijn sedert als holle phrasen ontmaskerd (4) en de wereld weet, dat deze geheele wereldoorlog niets
anders was dan een strijd om economische belangen. Zoo volgde
niet alleen de grootste désillusie, maar ook de algemeene demoralisatie, die zich in geschriften en handelingen uitte. Het „ik"
en het „hebben" werden de Goden der wereld! Dit zijn de
gevolgen, waar men met leuzen werkt, zooals die ook voor elke
verkiezing gevonden worden en waardoor men het volk demoraliseert.
Slechts hij zal de wereld of het eigen volk werkelijk dienen,
wiens handelingen en woorden worden bestuurd door een honger
beginsel, die zichzelf door dit beginsel heeft opgevoed, en wiens
verlangen naar waarheid hem drijft, al zijn handelingen in
overeenstemming met deze beginselen te brengen. Dan zal hij
de menigte niet trachten te vleien, noch haar trachten te dwingen,
noch den ander kleineeren, of wraak oefenen, want met zulke
handelingen zou hij lagere beginselen achterna loopen. Hij moet
weerstand kunnen bieden aan dit alles, onafhankelijk blijven van
het oordeel der menschen en toch vast verbonden met hen zijn.
Krachtens zijn hooger beginsel zal hij de menschheid blijven
dienen, al scheldt deze hem uit voor een negativist (5), of al tracht
zij hem het zwijgen op te leggen door kwaadspreken, benadeeling
of vervolging. De man, die zoo handelt, noemen wij moedig,
doch laten wij niet vergeten, hoe dikwijls ook deze moed aan
het lichtzinnige grenst, of uit een overdreven krachtsgevoel
ontstaat, zelfs uit halsstarrigheid of eerzucht. Ware dit niet
zoo, hij zou zooveel meer bereikt hebben, terwijl hij zich nu
onnoodig geofferd heeft. Met al zijn socialen goeden wil was
hij dan toch anti-sociaal. Van sociaal-pa edagogisch standpunt
•
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bezien (bij het dienen en opvoeden) bestaat er slechts één
waardevolle moed, die van zichzelf te beheerschen en eigen
wenschen te onderdrukken ten bate van anderen. Wie dien waren
moed bezit, is dagelijks bereid te erkennen waar hij ongelijk heeft
gehad, ja, hij verheugt er zich over, als die, gelegenheid zich
voordoet, daar hij wel weet hoe opvoedend dit werkt op hem,
evenals op anderen. Ongelijk bekennen is rechtvaardigheid
planten en deze plant zal te weelderiger opschieten, naarmate
de persoon aan wien wij ons ongelijk beleden, maatschappelijk
lager staat.
Moedig is verder de man, die de leugen weet te onderdrukken,
welke uit verlegenheid geboren werd, of die zelfs zijn vrienden
durft berispen, wanneer overmoed of lichtzinnigheid hen van
den rechten weg doet afwijken.
Alle opvoeden vereischt, dat men werke aan zijn eigen opvoeding en dat men zich vroegtijdig oef ene in het „ken u zelf".
Dit is eene vraag, waarmede wij ons gedurende ons geheele leven
bezig moeten houden! Zelfkennis verkrijgt de mensch geleidelijk
door de daden van andere menschen waar te nemen en op te
merken hoe zij op onze handelingen en woorden reageeren.
Niemand komt tot loutering der eigen ziel, zoo hij zich uit de
maatschappij terugtrekt. Zij kan alleen bereikt worden door
dagelijks de fouten op te merken, die wij in den omgang met
andere menschen begaan. Loutering door zelfkennis verkrijgt
men door geestelijke worsteling met anderen en daarna met
zichzelf. Door die worsteling naar beide zijden voorkomt men,
dat men in zichzelf iets bijzonder waardevols gaat zien. Daarom
zijn zij, die nooit ophouden practisch maatschappelijk te werken,
in den regel sympathieke menschen, terwijl zij die overgaan
tot theoretiseeren, tot „het leiding willen geven" aan het werk
van anderen, veelal ongenietbaar worden door hun eigenwaan.
Zelfkennis bereikt men verder door controle der eigen gedachten, door er zich bewust van te worden, dat het gezegde
„gedachten zijn tolvrij", misleidend is. Gedachten zijn niet tolvrij,
zij mogen het niet zijn, want onze onmaatschappelijke daden zijn
dikwijls een uitvloeisel van onbeteugelde gedachtenreeksen. Het
„zelf kennen" speelt reeds een groote rol bij de keuze eener
betrekking. Niet alleen, dat wij die betrekking kiezen, die bij
onzen aanleg en karakter past, maar ook dat wij zulke betrekkingen vermijden, die voedsel kunnen geven aan de wellicht

aanwezige anti-sociale neigingen in ons karakter : zooals eerzucht,
hoogmoed en winstbejag.
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Het „ken u zelf" vereischt een maatstaf, waarmede wij ons
meten kunnen, een ideaal, dat wij ons voor oogen stellen kunnen
en dat wij willen trachten te benaderen.
Wij moeten ons daarbij doordringen van de gedachte, dat de
waarde van den mensch niet in de eerste plaats bepaald wordt
door zijn talenten of karaktereigenschappen, maar door zijn
geschiktheid om anderen te dienen, dus sociaal werk te verrichten. De menschen onzer Europeesche maatschappij hebben
hiervoor zeer fijne voelhorens verkregen, want toen er in
Frankrijk een stemming werd gehouden ter beantwoording van de
vraag: ,,wie de grootste mannen geweest waren in de 19e eeuw",
toen vielen de meeste stemmen op Parmentier en Pasteur.
Parmentier, die den Franschen landbouw ontwikkelde en den
aardappel invoerde als eerste voedingsmiddel voor het volk;
Pasteur, die de Fransche zijdeteelt en de wij ncultuur van den
ondergang redde, en het lijden der menschen belangrijk verminderde door tal van ziekten te bestrijden. Toen een dergelijke
stemming werd gehouden onder de Europeesche bevolking van
Nederlandsch Oost-Indië, werden de meeste stemmen uitgebracht
op Pa van der Steur, den vader der boefjes, der verwaarloosde
soldaten-kinderen en der mindere militairen en gepensioneerden.
Duidelijker kan het volk wel niet zijn overtuiging te kennen
geven, dat iemands waarde berust op zijn sociale beteekenis.
Het sociale voelen, de liefde tot den levenden mensch wordt
wel door een gelukkigen aanleg bevorderd, maar zij, die dien
bezitten, moeten de kunst van het sociale voelen en handelen
ernstig blijven beoefenen. Zij berust toch evenzeer op kennis
als op liefde. Wij kunnen ons er in oefenen : door zieken te
verplegen, wat de man evenzeer diende te doen als de vrouw;
door van ons zelf te eischen, dat wij ons aanpassen kunnen aan
menschen, die zeer van ons verschillen; door ons in te leven
in de denkwijze van anderen; door ons er aan te wennen rekening
te houden met de belangen en rechten van anderen.
Men moet nimmer vergeten dat er zeer verschillende wegen
zijn, die tot hetzelfde doel kunnen leiden. Het hardnekkig vasthouden aan den zelf gekozen weg, met verkettering van eiken
anderen, is dikwijls geen bewijs van kracht maar een uiting
van het onbewust gevoel, dat men niet voldoende durft te
vertrouwen op de kracht, die van de nagejaagde idealen, ook
buiten onze persoonlijkheid om uitgaat. Het „ken u zelf" vereischt vooral ook, dat wij ons de vraag stellen, hoe sterk onze
eigen suggestiviteit is. Wie zich reeds vroegtijdig aangesloten
h
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heeft. bij een bepaalde partij, die verkeert (Sof onder de suggestie
zijner opvoeders óf hij heeft zich uit eigen beweging den weg
afgesneden tot onbevooroordeeld onderzoek. Men kan dan het
leven niet meer alzijdig bezien, men heeft z'n eigen opvoeding,
die tot het einde des levens moet voortduren, afgesloten.
Bezien wij ons daarna in relatie tot degenen, die ons omgeven,
zoo hebben wij de verhouding te onderzoeken waarin wij staan
tot de leden van ons gezin. Dat gezin toch heeft steeds in ons de
eerste rol ie spelen, want uit de gezinnen wordt de Staat opgebouwd. In het gezin hebben wij ons sociale voelen te ontwikkelen, zelfbeheersching en dienen te leeren, niet alleen ten
opzichte der naaste familieleden, maar ook van allen, die tot het
grootere gezin gerekend worden, waartoe vooral ook het dienstpersoneel behoort. Wij beschikken niet over een „knecht" of
over een „meid", het zijn menschen met bepaalde namen, van
gelijke bewegingen als wij, die ons wellicht zelfs als voorbeeld
kunnen dienen bij onze speciale ontwikkeling. In elk geval
kunnen wij ons tegenover hen in het dienen en opvoeden oefenen.
Wie zich sociaal ontwikkelen wil, die beginne vooreerst met
den Staat als niet aanwezig te beschouwen, want de Staat vermag
bijna niets voor de sociale ontwikkeling van het volk. Alles
moet in het gezin beginnen en van het gezin uitgaan en wie
daar doet, wat hij kan, die heeft meer voor den Staat gedaan,
dan menig philantroop of econoom. De sociale ontwikkeling
vereischt, 'dat wij ons voor eenzijdigheid wachten, daarom moeten
wij trachten in relatie te komen met menschen uit alle standen,
want wie slechts één stand kent, is als iemand, die slechts één
boek heeft gelezen. Wel kan het hiervoor nuttig zijn deel te nemen
aan armenzorg, maar deze doet ons één groep menschen (de
ondersteunden) van een zeer eenzijdige zijde kennen, en helaas,
dikwijls niet de sympathiekste.
Er zijn andere gelegenheden als vergaderingen, die thans onder
alle standen voorkomen, of waarbij de standen zich mengen.
Daarbij leert men de menschen van een andere en soms meer
eerbied wekkende zijde kennen. Hierdoor vermijdt men, dat
er zich in ons allerlei vooroordeelen ontwikkelen, zooals eenzijdige klassebelangen; men leert het streven en strijden der verschillende maatschappelijke standen kennen, men merkt daarbij
helaas ook, op welk een eenzijdige wijze allen geneigd zijn, slechts
hun eigen belangen te behartigen. Zoo zijn de kapitalisten even
eenzijdig, als de werkende stand dat is. De laatste ziet niet den
buitengewonen hersenarbeid, dien de ondernemer verricht, telkens
KOHLBRUGGE,
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wanneer hij iets nieuws begint, hoe hij niet alleen 8 uren werkt,
maar ook den nacht tot een dag maakt. In welk een nerveuze
spanning verkeert de ondernemer, waarvan degene, die een vaste
dagtaak, gedurende een vaststaand aantal uren heeft te vervullen,
zich geen denkbeeld vormen kan. De kapitalist kent niet het
angstige gevoel van den werkman, wiens toekomst nimmer
verzekerd is, en wiens gezin met al zijne nooden afhankelijk blijft
van zijn gezondheid. Hij voelt evenmin hoe hij den werkman
geestelijk doet degenereeren door het eentonig werk. Al wie
afdaalt tot de laagste klassen, zal er vooral eerbied leeren voor
de duizenden vrouwen, die in afmattenden arbeid, ver van alle
levensvreugde, dikwijls bijna bezwijkend onder arbeid en zorg,
een eerlijk leven leiden tot aan haar einde (6).
Wij hebben kennis te nemen van alle maatschappelijk streven,
en van alle maatschappelijke zorg. Wij denken dan in de eerste
plaats aan hen (misdadigers, psychopaten enz.), die niet maatschappelijk zijn opgevoed en nu in strijd met de maatschappij
leven, wat hen ten slotte steeds ten ,verderve voert. Hen moeten
wij trachten terug te houden van dien verkeerden weg, niet door
geweld, maar door hen op te voeden tot sociaal denkende
individuen.
Wij denken aan de geheele armenzorg, die niet mag berusten
op „geven", maar die eischt, dat men den arme door leiding en
leering daarheen brengt, dat hij weer voor zichzelf zorgen leert.
Zij eischt verder, dat toekomstige armoede voorkomen worde,
door opvoeding en leiding te geven aan het arme, het gebrekkige,
het verwaarloosde, het misdadige kind.
Tot de maatschappelijke zorg behoort evenzeer het reddingswezen, hetzij op zee, hetzij te land, het voorkomen van
ongevallen in de industrie en in het verkeer. Dringen wij hierin
en in allerlei ander sociaal werk door, dan leeren wij zoowel
de werkwijze als de karaktereigenschappen kennen dergenen,
die zich aan zulk sociaal werk geven. Wij zullen dan vooral
zien, dat niet zoozeer hun woorden maar hun daden tot ons
spreken en wij zullen bemerken, dat zij nimmer een schema
hebben, waarnaar zij handelen, maar dat hun kracht schuilt in
de individualisatie, in het zich snel verplaatsen in de levens - en
denkwijze van anderen. Zulke eigenschappen ontwikkelen zich
slechts daar, waar de behoefte om te dienen en op te voeden den
gebeden mensch vervult. Men leert dan meteen de hulpmiddelen
kennen, die de maatschappij, de Staat en de wetten ons aan de
hand doen om nooden te lenigen en opvoeding te brengen. Zijn wij
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door dit onderzoek goed er van doordrongen geworden, dat het
geheim van het succes ligt in de individualisatie, dan hebben
wij ook begrepen, dat de meet soepele wet, zij die de meeste
plaatsruimte laat aan de individualisatie, de beste is. Een wetgever, die alles regelen wil, werkt anti-sociaal.
Zien wij nu met oogen, geopend door liefde en kennis, de ellende
dezer wereld, zoo zal zij ons niet alleen in dien zin ontroeren,
dat wij er met alle macht aan willen medewerken haar te
verminderen, maar wij zullen ons ook afvragen, hoe wij haar
kunnen voorkomen en hoe zij ontstaat, en dan bestudeeren wij
den invloed van het milieu (woning, enz.), van de constitutie,
van de erfelijkheid en van de economische verhoudingen. Wij
letten op den invloed van de zeden, de godsdienstige stroomingen
en wetten, van de school en alle onderwijs. Wij vragen ons af
of bestaande opvattingen en wetten niet het zedelijk bewustzijn
of het rechtsbewustzijn, of de ontwikkeling van den godsdienst
ondermijnen en bestrijden. Wij behoeven niet te wanhopen om
wijziging te verkrijgen, waar dit noodig is. Want de kentering,
die er in de laatste jaren heeft plaats gehad, bijvoorbeeld ten
opzichte van de bestrijding der prostitutie en van de reclasseering
van den misdadiger, in de waardebepaling van het intellectualisme leert ons, dat zeden en opvattingen, die onveranderlijk
en beproefd schenen, niet alleen slecht kunnen zijn, maar binnen
betrekkelijk korten tijd gewijzigd kunnen worden.
Wij stellen daarentegen gaarne vast : hoeveel ellende er verzacht
werd, hoeveel sociale rechtvaardigheid tot uiting kwam dóór
en in de sociale hygiëne en de sociale verzekering (ongevallen,
invaliditeit, ouderdom enz.).
Zeker blijft er dan nog heel wat te wenschen over, want
wij hebben ons bijvoorbeeld af te vragen : kunnen wij ouders
niet bestraffen, die zich aan den onderhoudsplicht onttrekken?
Kunnen wij den vader van het kind der ongehuwde moeder
niet beter dan nu geschiedt tot zijn plicht roepen ? Kunnen
wij de ouders niet aansprakelijk stellen voor de handelingen
hunner kinderen, kunnen wij de misdadige kringen der
recidivisten, die vooral onze havensteden onveilig maken, niet
opheffen, kunnen wij den anti socialen psychopaat, den gewoonte
misdadiger, zoo zij blijken niet voor opvoeding vatbaar te zijn,
niet uit de maatschappij verwijderen? Wij vragen : moeten wij
het toelaten dat een man vrijelijk rondloopt, die op verschillende
plaatsen meerdere meisjes ongelukkig maakt, om vervolgens de
gemeenschap voor zijn kinderen te laten zorgen. „Wij vragen:
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Kan de wetgever nu geen enkel middel bedenken om een dergelijk
individu — en er zijn er velen zoo — te dwingen zijn onderhoudsplichten na te komen? Is plaatsing in een Rijks of andere
werkinrichting, zoodat hij gedwongen wordt te werken voor
de kinderen, die hij in het leven riep en de vrouwen, die hij in
den steek liet, niet een dringende eisch? Zijn wij in onze maatschappij dan geheel en al weerloos tegen deze parasieten??" (7).
Kunnen wij onze rechtspraak en ons strafstelsel niet wijzigen,
zoodat zij een meer opvoedkundige beteekenis krijgen, kunnen
wij de drinkgewoonte niet bestrijden door opvoeding, kunnen
wij niet ophouden onrechtmatig verkregen eigendom te beschermen, kunnen wij allen, die geroepen zijn, leiders van het volk
te zijn of te worden, niet opleiden tot sociaal voelen?
Is 'de partij-politiek niet te verzachten tot een vorm, dat deze
terug treedt voor ide belangen van den Staat? Is het ondenkbaar
het immoreele standpunt te overwinnen, dat in de politiek alles
„fair" is en in den verkiezingsstrijd alles geoorloofd, zoowel
de verheerlijking der eigen partij en het voorspiegelen van
onvervulbare beloften, als de verguizing en verdachtmaking,
niet alleen der tegenpartij maar ook van personen? Al wat
men „taktiek" noemt in den verkiezingsstrijd is (eveneens) nauw
verwant aan ,,oneerlijkheid".
Is het ondenkbaar, dat wij den woeker keren onderdrukken,
dat wij verzekeringsmaatschappijen en naamlooze vennootschappen zoodanig controleeren, dat zij niet langer het kapitaal der
burgers vernietigen, dat wij de doorlende bureaucratie leeren
bestrijden, die steeds machtiger bleek dan de gemeenschap en

de regeerders van het land? Dat wij degenen, die levensmiddelen
vervalschen en hierdoor menschen benadeelen, die kinderen
doen sterven door slechte of besmette melk, als misdadigers uit
de maatschappij stooten, als zij recidivisten blijken te zijn?
Het is reeds een goede oefening in het sociale denken, zoo men
deze lijst tracht te verlengen.
Heeft men alzoo zijn blik gescherpt, dan vervalt menigeen
in de fout, nu , door wetten" alles te willen regelen of het slechte
te willen bestrijden. In de meeste gevallen is de wetgever machteloos, te meer daar elke wet veronderstelt, dat men zijn plicht
niet zal doen. Dit werkt suggestief en men doet dan zijn plicht
ook niet. Veel machtiger dan de wet is de zede. Dus trachte
men allereerst deze te hervormen en een ieder beginne dan bij
zichzelf en zijn omgeving.
Het sociale leven hangt af van het persoonlijke leven. De
,
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rampen der maatschappij hebben haar wortels in de fouten van
afzonderlijke personen. Daarom kan een sociale wedergeboorte
slechts tot stand komen door de wedergeboorte der afzonderlijke
menschen, dus door invloed uit te oefenen op hun wil en geweten,
op hun geheele geestelijke zijn.
Hier boven hebben wij eenige meer concrete verschijnselen
genoemd, die gewijzigd dienen te worden; er zijn andere van.
meer principieelen en ideëelen aard, die evenzeer om verandering
roepen, al heeft nog niemand de oplossing gevonden.
Er bestaat in de landen der West-Europeesche beschaving
weinig verschil in opvatting wat moraliteit betreft, en toch
wordt die moraliteit telkens met voeten getreden, als de belangen
van den. Staat, van de partij, van de onderneming er mee in
strijd komen (8). Wel doet men dan zijn best, vooral in openbare
redevoeringen, dit goed te praten, men weet dan motieven voor
zijn afkeurenswaardige handelingen te vinden, waardoor deze aan
een hoogere moraliteit schijnen te beantwoorden, men wendt
menschenliefde voor, waar slechts egoïsme bestaat en herhaalt
dit zoo dikwijls, tot men er zelf aan gelooft. Men stuit dagelijks
op zulke voorbeelden en de wereldoorlog bracht er tallooze uit alle
landen. Is het ondenkbaar de menschen zoo op te voeden, dat
zij dezelfde moreele beginselen, die hun gedrag in hun gezin of
tegenover hun vrienden bepalen ook toepassen daar, waar zij
een groep vertegenwoordigen, die zij hebben te verdedigen tegenover een andere groep?
Wij wezen er reeds op, dat men de maatschappelijke verhoudingen, waaronder de menschen leven, moet bestudeeren, want
gesteld, dat deze den socialen nood veroorzaken, dan zijn onze
sociale werkzaamheden slechts lapmiddelen, zoolang die maatschappelijke verhoudingen niet gewijzigd zijn.
Laten wij eens op de veel besproken vraag, of ons begrip
„eigendom" wel gehandhaafd kan blijven, ingaan. De grondwet
leert ons reeds, dat het begrip niet absoluut is, want het wordt
door de wet beperkt, en daar de wetten gedurig aangevuld en
gewijzigd worden, zoo zal wellicht ook het begrip „eigendom"
steeds meer relatief worden. Ik denk hierbij o.a. aan het gedurende
den oorlog uitgevaardigde verbod lanen te vellen (9). Prof. J. B,
Kors (10) leert zelfs : „primair is eigendom voor de gemeenschap,
secondair voor den bezitter," daarna volgen de woorden: „het
privaat bezit vindt zijn rechtvaardiging in de behoeften der
gemeenschap." Hij voelt dus niet meer het groote verschil
tusschen eigendom en bezit en inderdaad is bij zijn opvatting
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van eigendom alleen nog van bezit sprake. Dit volgt ook uit de
aanhaling uit St. Thomas, dat eigendom beteekent privaat beheer
der uiterlijke goederen. Zoo zouden wij voor ons land tot dezelfde
opvatting komen, die in 0.-Indië bestaat, dat de persoon slechts
bezits- of gebruiksrechten heeft, terwijl de gemeenschap (de
regeering) de eigenaresse is.
Men heeft de ouderlijke macht steeds meer en meer besnoeid
(o. a. schoolplicht, vaccinatiedwang, militaire dienst, zuivering
of ontsmetting van schoolkinderen, ontzetting of ontheffing uit
de ouderlijke macht) terwijl men vroeger de kinderen als zijn
eigendom beschouwde, welke opvatting nog vrij algemeen onder
't volk gevonden wordt. Evenzeer is de zorg voor onze gezondheid
geen zaak meer van privaten- maar van maatschappelijken aard
en het kan nauwelijks betwijfeld worden, dat de gemeenschap
ook hier, steeds meer en meer dwingend en eischend zal optreden.
Zij durfde dit reeds aan voor de bestrijding van besmettelijke
ziekten en van de psychopatische misdadigers. Maar zij deinst
nog terug voor de consequenties ten opzichte van geslachtsziekten, tuberculose en alcoholisme.
Evenals wij nu de vrij heid van het individu beperkt hebben
wat het zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam en eigen
kinderen betreft, zoo beperkt onze democratische gemeenschap
steeds meer het eigendomsrecht. De gemeenschap stelt zich
steeds meer op het standpunt, dat zij mede rechten heeft op het
particuliere eigendom, waardoor het particuliere eigendomsrecht
tot bezits- of gebruiksrecht wordt. De R.-K. internationale bond
voor sociale studiën stelt zich dan ook reeds op het standpunt,
dat de gemeenschap het recht heeft, den eigenaar te dwingen
zijn grondeigendom goed te cultiveeren, en zoo hij hieraan niet
voldoet den grond met schadeloosstelling te onteigenen. Hij kent
de gemeenschap ook het recht toe uitgebreid landbezit na
schadeloosstelling te verdeelen, en hij eischt dat huurcontracten
voldoen aan de voorschriften der Christelijke zedeleer en aan de
eischen der landbouwtechniek.
Het begrip eigendom wordt dan ook door den wetgever steeds
meer relatief gemaakt.
De eigenaren van landgoederen werden langs indirekten weg
van hun bezit beroofd zoowel door de successiewet als ook door
de forenzenbelasting, al werd de eerste door de natuurschoonwet
verzacht. Het eigendom wordt aangetast door de successiebelasting
en door onteigening; door dorpen te dwingen zich op te lossen
in steden, door gedwongen staatsleeningen of door die met een
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stok achter de deur. De wetgever gaat steeds voort op dien weg:
wij kregen de privaat-rechtelijke-belemmeringenwet, die bepaalt,
dat wanneer het noodig is voor het tot stand brengen van een
rij ks-provinciaal-, of reglementair waterschapswerk, of voor eenig
waterschaps- of gemeentewerk, dat van openbaar belang is
verklaard, gebruik gemaakt kan worden (duurzaam of tijdelijk)
van alle mogelijke onroerende goederen, woningen dus incluis,
mits de schade vergoed wordt.
Geheel in denzelfden zin is het nieuwe ontwerp wegenwet
(wijziging van art. 2 der waterstaatswet) dat wel even grif zal
worden aangenomen als bovengenoemde belemmeringenwet.
Velen zijn van meening, dat de Staat in de belemmering van
het beschikkingsrecht van den eigenaar nog lang niet ver genoeg
gaat, naar wij beneden bij het bespreken van het natuurschoon
zullen vermelden. De Bond van Landnationalisatie omvat vele
niet socialistische leden en in Engeland zijn velen ook voor
nationalisatie der mijnen. Op de nog veel verder strekkende
eischen der Socialisten en Communisten zullen wij hier niet
ingaan.
Wij zien dus hoe het eigendomsrecht gehavend wordt en hoe
weinig waarde art. 625 van het burgerlijk Wetboek nog heeft.
Ten bewijze laat ik nog enkele andere voorbeelden volgen. De Staat
zal aan geen spoorwegmaatschappij toestaan naar goeddunken
met haar spoorbanen te handelen of deze ongebruikt te laten
liggen, meermalen werd er tijdens den oorlog beslag op gelegd.
In verschillende landen werd de wensch uitgesproken, dat de
Staat zich van zijn schulden zou ontdoen, door een heffing in
eens van alle kapitaalbezittende burgers. Men vond dit dus
geen roof!
De wereldoorlog was aanleiding, dat men 'eenvoudig het particulier bezit der burgers van een vijandigen Staat confiskeerde
niet alleen tijdelijk, maar blijvend, men zag dus het particulier
eigendom als onderdeel van het Staatseigendom. Men weigerde
eenvoudig rente te betalen, zoo het kapitaal was voorgeschoten
door burgers van den vijandigen Staat en handhaafde dit standpunt nog vele jaren na den oorlog. Men noemde ook dit geen
roof! Ook beschuldigde men die Staten niet van oneerlijkheid,
die zich zeer gemakkelijk afmaakten van de verplichtingen tegenover schuldeischers en wilde gaarne weer zaken met hen doen.
Zelfs het bankgeheim werd in Duitschland opgeheven, en
in Frankrijk ten deele door de coupons te controleeren.
Men belette de huiseigenaren hun huizen te verkoopen of
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deze te verhuren aan wien zij wilden. Leidde dit in ons land
reeds tot groote onbillijkheden, in Duitschland werd een groot
gedeelte van den middenstand door deze huurwetten geruïneerd.
De Engelsche liberale partij trachtte bij de laatste verkiezingen
(1924) de stemmen der landbouwers (huurders) te winnen door
hen te beloven, dat de bezittingen der grondeigenaren in zooverre
onteigend zouden warden, dat zij niet langer vrij zouden zijn
om de huur aan goede huurders op te zeggen. Men wilde den
huurders „cultivating ownership" geven.
Thans heeft men in ons land aan den wetgever het recht
toegekend oude testamentaire beschikkingen in 't algemeen belang
te wijzigen, en de democratische partij wil aan den onder-.
nemer het recht ontnemen zijn fabriek te sluiten.
Is het niet indirect ook een beperking van het eigendom zoo
de Staat door zijn belastingen de kapitaalsvorming belemmert?
Zooveel te meer waar de opdrijving der belastingen niet uit de
directe behoeften van den Staat voortkomt, maar uit de
neiging het getal der ambtenaren gedurig te doen toenemen.
Daarbij streven deze ambtenaren, evenals de werklieden in dienst
van publiekrechtelijke lichamen er onafgebroken naar de
salarissen en pensioenen zoo hoog mogelijk op te voeren. Hetzelfde kan gezegd worden van het streven den particulieren
ondernemer te vervangen door publiekrechtelijke lichamen,
terwijl wij toch weten, dat deze veel duurder werken, waardoor
de belastingen weder zullen klimmen.
Een andere (door den Staat wellicht niet bedoelde) beperking
van den eigendom vloeide voort uit de woningwet. Deze bepaalt
dat de gemeentebesturen geen bouwvergunning mogen verleenen
wanneer de aanvrage daartoe in strijd is met een goedgekeurd
gemeentelijk uitbreidingsplan. Wordt nu een particulier terrein
(op zulk een plan) aangewezen tot weg, park, plein, dan legt
de gemeente practisch gesproken bouwverbod op die terreinen
zonder dat de gemeente verplicht is, schadevergoeding te geven.
Immers is dit door de wet bij het uitbreidingsplan niet uitdrukkelijk bepaald, en in strijd met alle billijkheid trachten de
gemeenten van dit verzuim te profiteeren. Ook gebouwde eigendommen kunnen daardoor (zoodra verandering noodig is, die
niet wordt toegestaan) een groot gedeelte van hun waarde verliezen.
Genoeg voorbeelden, die allen bewijzen, dat eigendom meer en
meer relatief wordt, waar het algemeen belang, het belang van
Staat of Gemeente dit schijnt te eischen, of waar men meent dat
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(als bij kunstbezit) het geheele volk medeëigenaar is. Zoodra een
sterke groep kiezers het wenscht, wordt ten opzichte van kunstvoorwerpen, hoornen, huizen enz. het absolute eigendom in een
relatief eigendom veranderd.
Men kan de relativiteit uitbreiden en zoo tot de vraag komen:
Kan de bodem van een land, kan de waterkracht, kunnen de
mijnen ooit (zij het slechts in onderdeelen) particulier bezit zijn
in den vollen zin des woords? Dient niet de gemeenschap eigenaresse te blijven, terwijl hij, die zich thans eigenaar noemt slechts
mandaatrechten bezit, die de gemeenschap kan opheffen? Eindelijk, daar elk eigendom slechts verkregen kan worden door
medewerking van vele andere menschen, kan er dan (buiten
hetgeen men zelf maakte) wel sprake zijn van absoluten eigendom? Zijn zij, die medewerken om dat eigendom te scheppen,
niet allen medebezitters, is de eigenaar niet slechts beheerder of
mandataris, voor zoo lang hij de belangen der gemeenschap
behartigt? Wij komen dan tot de opvatting der vereeniging
Gemeenschappelijk Grondbezit, die grond en productiemiddelen
wil brengen in gemeenschappelijk bezit en gebruik. Is het niet
onredelijk, zoo werd al menigmaal gevraagd, dat de Staat zelfs
zulk eigendom beschermt, dat op oneerlijke wijze of door benadeeling der gemeenschap verkregen werd?
Wij zien dus, dat de wetgevers van verschillende landen het
begrip eigendom steeds meer beperkten; dat ook daar, waar zij
het niet deden (als voor de heffing in eens en voor het oneerlijk verkregen eigendom) velen om zulke maatregelen vroegen
of vragen. Wij laten de hieraan verbonden schaduwzijden buiten
bespreking, maar het is duidelijk, dat al zulke maatregelen de
communistische gedachte (Staatscommunisme) versterken moeten.
Er is dus alle reden eens rustig te overwegen of wij wel voort
zullen gaan op dezen weg, die tot steeds verder gaande gevolgtrekkingen voert. Zeker is elk doctrinair standpunt, dus ook het
communistische beslist te veroordeelen, want men kan geen
bestaande orde omverwerpen, zonder alles in een chaos te doen
verkeeren. Iets anders is het geleidelijk dien weg op te gaan en
daarbij steeds de belangen der gemeenschap te stellen boven die
van het individu, van een groep of een partij. Ik schrijf deze
woorden niet, omdat ik bang ben voor de opheffing van het
privaatbezit, want ik kan een maatschappij zonder privaatbezit
niet anders denken dan gepaard gaande met terrorisme, een
regeeringsvorm die nooit blijvend kan bestaan. Ik schreef ze
slechts, om tot nadenken op te wekken. Het is gevaarlijk zich
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te doen drijven door den geest des tijds, tenzij dit volkomen
bewust gebeurt.
Ik schrijf dit vooral ook om te fotonen hoe zeer gedachten die
vroeger algemeen als socialistisch of communistisch verworpen
werden, geleidelijk door de 'maatschappij worden opgezogen.
Al het bovengenoemde wekt nauwelijks meer verzet op bij de
partijen. Oud Minister Aalberse eischt reeds dat de mijnen door
den Staat geëxploiteerd worden. Wie volgt? Waarlijk het klinkt
thans niet meer (10a) zoo fantastisch als de Sociaal Demokraten
alle productiemiddelen in het bezit van de gemeenschap willen
brengen. Wellicht is dit ook denkbaar zonder vernietiging van
het particulier initiatief in den vorm van het gemengde bedrijf.
Gaan wij dien weg op zoo zullen wij evenwel groote traditioneele
waarden verwoesten. Waar wij aan den eenen kant deze hoog
houden door het herstellen van volksgebruiken, herinneringsdagen, het oprichten en bezoeken van musea, daar zullen wij
bij de beperking van het eigendomsrecht hiervan weer veel
vernietigen. Evenwel moeten wij er ons bij neer leggen, als de
belangen der maatschappij er door gediend worden. Traditie
en doktrine hebben dan te zwijgen.
Overigens hebben juist de bovengenoemde huurwetten geleerd,
hoe gevaarlijk zulke maatregelen zijn. Want, toen men de huiseigenaren ten deele onteigende ten bate der huurders, werd de
bouwwerkzaamheid verlamd, steeg de woningnood tot ongekende
hoogte, 't geen later den Staat vele millioenen gekost heeft (10b).
Waar de beperkende bepalingen spoedig werden opgeheven
(Zweden), verdween de huizennood en daalden ide huren zelfs
op een lager peil dan vroeger. Worden huurders en verhuurders
weer evenals vroeger geheel vrijgelaten, dan wordt het bouwen
zeer aangemoedigd. Ook de opschuiving en verwisseling van
huurders, die onder zulke wetten niet naar hun zin wonen, en
toch maar blijven hangen waar zij zijn, op grond van de
heerschende bepalingen, heeft dan weer op normale wijze plaats.
Gewoonlijk zijn de oplossingen, die men in zulke gevallen
bedenkt, veel te simplistisch, maar ze spreken tot het volk van
wege dien eenvoud. Hier wilde men nood voorkomen en bracht
nog grooter nood door woningschaarschte. Tegen alle communistische theorieën, die veel dieper zijn doorgedrongen dan velen
geneigd zijn toe te geven (en die het particuliere eigendom bedreigen), is vooral in te brengen, dat, waar men het eigenbelang
uit het maatschappelijk raderwerk gaat uitschakelen, men tevens
een der machtigste ontwikkelende factoren vernietigt. Daarop
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zal achteruitgang en toename van den socialen nood even zeker
volgen als bij het uitsluiten van het individualisme. Hieruit blijkt,
dat elke eenzijdige beschouwingswijze ons op een dwaalspoor
brengt, ook de tot het uiterste doorgedreven sociale gedachte.
Het goede wordt dan tot kwaad, want men verstoort het zoo
fijne raderwerk onzer maatschappij.
Al deze aanvallen op het eigendom leidden tot de stichting
der „Confédération internationale de la production de l'ordre et
de la paix". Ik wil mij niet op haar standpunt stellen en verlang
slechts, dat men zich bezinne voor men verder gaat.
Men hoort wel eens de opmerking maken, waarom men toch
tegenwoordig zoo zeer aandringt op het verrichten van maatschappelijk hulpbetoon, daar het toch vroeger niet zoo noodig
werd geacht. Ter beantwoording herinneren wij aan de oude
weldadigheid, die zich vooral uitte ten opzichte van alles, wat
men als lastig gevoelde en dat ook als zoodanig gezien werd:
„bedelaars, haveloozen, dakloozen, gebrekkigen, vondelingen, enz."
De oude weldadigheid wilde die openbare ellende bedekken of
verzachten, men deed het uit zijn overvloed en dacht niet aan
dienen en opvoeden.
Wij wijzen verder op de toenemende individualiseering van
den mensch (zie boven bl. 12), waarom men niet meer volstaan
kan met uitdeelingen van brood of „relief" werk.
Ook werd georganiseerd hulpbetoon noodig door de snelle toename der menschen in de laatste eeuw. De zich snel ontwikkelende industrie had die toename mogelijk gemaakt. Haar
danken wij tal van gemakken, die het leven zooveel aangenamer
maken en die geleidelijk in ieders bereik kwamen, maar men
vergat er bij, dat dit slechts bereikt kon worden door een vèrgaande specialisatie. Zoo ontstond het geestdoodende werk, dat
de menschen psychisch en physisch benadeelt. Nu wij dit ingezien hebben, moet er ook aan den eisch voldaan worden, dit
kwaad te bestrijden door sociaal werk. De sterke toename der
menschen, dreef er toe, den arbeid te mechaniseeren, 't geen uit
den mensch een machine maakt. Dezelfde sterke toename eischte,
dat de gemeenschap aan de energieke personen, aan de mannen
van scherpe berekening, vrije baan liet om in vorm en geld
om te zetten wat in hun gedachten leefde. Evenwel werd hierdoor
de massa weer afhankelijk van den enkeling en slechts een
wieltje in het maatschappelijke gebeuren. Dit te voelen wekt
ontevredenheid, wrevel en haat en in de harten der verbitterde
menschen bleef geen plaats voor phantasie, of religieuze- en
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gemoedsverinnerlijking. Zoo volgde de verwildering der gemoederen die verhoogd werd door den demoraliseerenden invloed
van den wereldoorlog. Uit die chaos kan ons alleen redden : het
dienende opvoeden, dat overal gaat werken, overal binnen dringt,
tallooze vormen aanneemt en zich niet laat terugwijzen. Bij al
het materiëele gebeuren en denken verklinkt het woord maar
niet de daad. Door persoonlijk ons te geven, brengen wij anderen
tot bezinning en wekken ook bij hen de behoefte voor anderen
iets te zijn. Zoo kan het individualisme verdrongen worden door
liefde of gemeenschapsgevoel; liefde, omgezet in worstelen en
werken, voór en met anderen, maar die voert tot winst voor
ons zelf. Daardoor geven wij aan het eigen leven inhoud en
helpen anderen hun leven te vullen, daar hergeven wij aan de
noodlijdenden zelfrespect en verantwoordelij kheidsgevoel. Alleen
daar heeft men waarlijk geholpen, waar bij de geholpenen het
verlangen ontstaat, op hun beurt te helpen. Hierin toont zich de
ware dankbaarheid en niet in den vorm waarin zoovelen die
verwachten.
Georganiseerd hulpbetoon moet verder toenemen door de instelling der vele sociale wetten. Men maakte die zonder te
beschikken over de menschen, die kennis en oefening bezaten
om ze uit te voeren. Zoo kwam de uitvoering in handen van
onopgeleide ambtenaren, waardoor geen tevredenheid bereikt
werd, maar veel eerder verzet gekweekt. Sociale wetten vereischen sociaal opgeleide ambtenaren wier opvoeding uitstraalt
op het volk. Bovendien werden die sociale wetten immers gemaakt door politici, die ze uitvaardigden om in het gevlei te
komen of om politieke redenen, die in elk geval, ook daar waar
hun rechtvaardigheidsgevoel hen dreef, geen voldoende kennis
bezaten van het zoo oneindig fijne samenstel onzer maatschappij (11).
„A thorough overhauling of the social services of the nation
could not fail to have a vitalizing effect on the movement for
social study. Il should shake men and women out of the heavily
worn ruts of past routine, and might indeed effect something of
the natur of a revival in social thinking which, if guided in the
right channels might lead to a permanent change of heart" (12).
Hongersnooden (zooals in het Oosten) kennen wij wel is waar
niet meer, maar toen wij dit bereikten maakten wij het leven

zooveel gecompliceerder en stelden zooveel hooger eischen aan
persoonlijkheid en kennis, dat een aanzienlijk gedeelte der
menschen daaraan zonder steun niet meer kan voldoen.
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Daarenboven wijzigde zich onze levensstandaard, onze opvattingen omtrent een menschwaardig bestaan, waardoor een
mensch spoediger in nood komt, dan vroeger.
Wij hebben de menschen te nemen, zooals zij zijn, en het helpt
ons niet er over te redeneeren, hoe zij behoorden te zijn. Dit
doende — merken wij op — een sterke toename van het verlangen naar genietingen en verstrooiïngen, steeds toenemende
eischen voor kleeding, woning en meubileering, die thans alle
standen der maatschappij doordringen. Daarnaast constateeren
wij zekere onverschilligheid en gemakzucht, die ons zelfs beletten
voldoende op de eigen gezondheid en die van het gezin acht te
slaan.
Deze gemoedsgesteldheid wordt aangewakkerd door industrie
en handel, die de menschen door hun reclame prikkelen boven
hun inkomen te leven, en hun hart met nimmer rustende verlangens vervullen.
De onrust die allen aangegrepen heeft, rukt de gezinnen uiteen,
dit doet niet zoozeer het werk, en de verschillen tusschen
school en werktijden of de groote afstanden naar de werkplaatsen en het werken der vrouwen en meisjes buitenshuis,
maar veel meer nog het verlangen om de werkvrije uren, ieder
op zichzelf, te doorleven, veelal ook buitenshuis. Het vereenigingsleven, sport, bioscoop, tallooze bijbaantjes van den man, huiswerk en tal van extra lessen bij de kinderen, het straatleven,
de politieke belangstelling bij man en vrouw toonen ons, dat
het oude gezinsleven niet meer bestaat, het gezinsverband is
uiterst los geworden, ieder gaat zijn eigen gang en het gezin
schiet te kort in zijn opvoedkundige taak, die nu door andere
krachten moet worden aangevuld.
De steden breidden zich gestadig uit, men voegde straat aan
straat en vergat daarbij, dat er in de steden ook • kinderen zijn
en dat het aantal van deze zou toenemen door de sociale hygiene.
Voor die kinderen was er nu geen ruimte beschikbaar behalve
de straat, daar werden ze groot. Maar nu volgde het steeds
toenemende verkeer, vooral het snelverkeer en dit werd óf belemmerd door het spel der kinderen óf zij werden vermorzeld.
Belette men de kinderen op de straat te spelen, zoo kwamen zij
tot rondslenteren, gappen en allerlei ander kwaad. Het spel is
voor de kinderen even noodig als brood, en zoo moest er ruimte
en gelegenheid voor dit spel gevonden, en leiding er aan gegeven
worden. Dat leidde tot allerlei socialen arbeid, die later besproken
zal worden.
,
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De stroom naar de stad had verder tengevolge, dat de
mensch uit zijn oude verband werd gerukt. Ten platten lande
had hij onder den invloed van zijn gezin gestaan, dat nog
patriarchaal in zijn wezen was, hij had eden dwang gevoeld van
de landelijke zeden en gewoonten, hij was gewoon geweest de
leiding van kerk of gemeente te aanvaarden. Dit alles houdt in
de stad op; ieder leeft er geïsoleerd, hoe grooter de stad is des
te meer geïsoleerd, men is op zichzelf aangewezen bij den levensstrijd. Velen wijken dan af van wat vroeger hun eer en overtuiging is geweest. Hier kan alleen door een sociale samenwerking,
dat natuurlijk voorgangers of leiders eischt, een nieuw verband
gevormd worden, dat hulp en leiding brengt.
In de scholen, in de ziekenhuizen, aan de rechtbanken, bij
armenzorg enz. enz. kreeg men met zulke menschenmassa's te
maken, dat de leiders het individu wel geheel uit het oog moesten
verliezen, men moest dus hulp naast hen plaatsen. In de hotels
kunnen wij het ons nog laten welgevallen, dat wij er slechts een
nummer vertegenwoordigen, bij alle sociale werk evenwel mag
men niet spreken van ,,een arbeidskracht, een leerling, een
patient, een beschuldigde, een arme, een knecht, een meid". Die
generalisatie leidde tot onhoudbare toestanden, tot het geloof aan
een normalen of gemiddelden mensch, voor wien alle maatregelen
uitgedacht werden. De mensch, de persoon, het individueele, het
kenmerkende werden daarbij vergeten. Eindelijk begon men in
te zien, dat generaliseerende hulp en generaliseerende opvoeding
ons van den wal in de sloot helpen.
Er kwam nog bij, dat de geweldige concurrentiestrijd en de
groote activiteit, waartoe de hedenciaagsche mensch als het ware
gedresseerd wordt, den mensch eenzijdig en egoïstisch maakt en
hem verhindert op de gedachten en wenschen van anderen in
te gaan. Men kan alleen nog maar dát in zich opnemen, wat
direct met eigen werk in verband staat, men kan dus ook
niet meer luisteren, niet van anderen ontvangen, eigen hart niet
meer onderzoeken, geen zelfcritiek beoefenen. Zoo werd het
noodig, dat er menschen kwamen (13), die wèl tijd en kracht
aan anderen konden geven!
Het geheele leven, zelfs de huishouding werd gemechaniseerd,
door het overal binnendringen der machine. Alleen technisch
denken beheerscht den rusteloozen werker. Dit proces ontwikkelde zich het sterkst in Amerika en zelfs daar, waar de
Amerikaan deze mechanisatie door allerlei sociale en liefdadige
maatregelen tracht te compenseeren, nemen deze toch weer
,
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den vorm aan van het grootbedrijf. Het werd werken, het werd
onderwijzen en het ter beschikking stellen van grootsche instituten en kapitalen, maar geen persoonlijk dienen en opvoeden.
De wereld werd automatisch in elkaar gezet, alles scheen
solide ineen te passen, want men heerschte over de natuur, het
hieraan nog ontbrekende zag men dagelijks aanvullen; de wetenschap werd bijna oppermachtig, de transportmiddelen werden
steeds meer volmaakt en mengden alle volkeren dooreen; het
ruilverkeer maakte het mogelijk, dat men op elk punt der aarde
beschikken kon over al wat de aarde en menschelijk vernuft
voortbracht. Reeds hierdoor, meende men, was er een solidariteit
ontstaan, die de naties (die immers ook alle Christelijk genoemd
werden) aaneen hond en waardoor oorlog ondenkbaar werd.
Maar de oorlog kwam en toonde, dat die menschelijke arbeidsgemeenschap, die materieele wereldcultuur, die intellectueele
ordening niet zoo sterk waren als men gedacht had. Want
deze geheele Maatschappij werd beheerscht door een egoïstisch
streven, door een jagen naar bezit en genot, die de concurrentie tot een zoodanige hoogte opvoerde, dat de maatschappij
de spanning niet meer verdragen kon. Nu volgde de explosie,
leidende tot de grootste menschenvernietiging, die ooit van menschen is uitgegaan. Daarbij bleek het, dat noch de moraliteit,
noch de Christelijke gedachte de maatschappij had geleid, maar
dat de mensch noch steeds beleed de leer van Machiavelli, die
geen moraliteit kent, maar slechts het politieke doel, tot de
bereiking waarvan geen middel te slecht is.
Of men volgde Fr. Bacon, die leerde: ,,waar de veiligheid van
het land in gevaar is, moeten alle overwegingen van recht of
onrecht, van wreedheid of medelijden, van eer of oneer onderdrukt worden, geen gewetensbezwaar mag er meer bestaan en
men zoekt alleen naar dien weg, die den staat en zijne vrijheid
in stand houdt". Daarnaast ware te noemen de leer van Bernhardi,
die macht stelt boven recht en die van Nietzsche, die voor den
„tebermensch" alles geoorloofd acht. De rassenhaat, die verdwenen scheen te zijn (al kende men nog Jodenhaat en negerverachting) werd als een reus herboren!
Daarnaast ontstonden 2 scherp tegenover elkander staande
stroomingen. Zoo verloor een groep menschen elke norm en
werd amoreel. Wij mogen niet zeggen dat zij immoreel werden,
want zij zien niet in dat hun handelingen verkeerd zijn. Zij
zondigen niet voor hun gevoel. Het kwaad zit niet in hen maar
in de politie die hen verbiedt zich uit te leven. De godsdienst
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werd geweerd en daarna ook de moraal zoowel op school als in
het gezin en zelfs de kerken durven geen absolute eischen meer
te stellen, uit angst de menschen af te schrikken. Verder kwam
men door den oorlog onder den indruk van de wisselvalligheid
van het geld, waarom men niet meer spaart en slechts de
begeerte heeft, met het verdiende pleizier te maken.
Een andere menschengroep verlangt weer naar verinnerlijking
van het leven, zij neigt tot occultisme of tot geloof, al is het zeer
dikwijls een geloof, dat geheel los is van alle kerk-verband. Zij
verlangt naar orde in de maatschappij, naar samenwerking,
naar gemeenschapsgevoel. Tot deze groep behooren vooral de
jongeren, die ontevreden zijn met de nalatenschap die zij ontvingen (14). Uit dit alles ontstond de chaos, waarin wij thans
leven, de mensch begreep de Maatschappij niet meer, die hij
zoo bewonderd had. Uit die wanhoop, uit die verbijstering werd
het gevoel in alle landen geboren, andere wegen te zoeken
om eene nieuwe Maatschappij te vormen. Zoo kwam overal
een sterke opleving der sociale gedachte, die weliswaar uit
het Christendom geboren is, maar nimmer zich tot vollen wasdom
had weten te ontwikkelen. Immers had de oorlog in eens aan
de burgers van alle landen den eisch gesteld, niet alleen zijn
belangen, maar zijn leven ter beschikking van zijn land en
volk te stellen. Allen voldeden aan dien eisch en dit voorbeeld
bleef nawerken op vele plaatsen. Wij zien mannen en vrouwen
zich aaneensluiten om zichzelf, het kind vooral, dat de toekomst
beteekent, tot een werkelijk sociaal voelend individu te ontwikkelen. Daarbij drijft zeer zeker ook de ondervinding, dat de
binnenlandsche klassenstrijd door den oorlog nog veel sterker

dan vroeger voor den dag is gekomen, dat men dus ook hier
naar middelen en wegen ter verzoening moet zoeken.
Dezelfde overwegingen hebben er toe geleid, dat de economische
of staathuishoudkundige studiën een belangstelling gewekt hebben,
die vroeger niet bestond en die deze wetenschap van de theoretische
bespiegelingen meer naar practische beschouwingen zullen voeren.
Wij mogen niet achterblijven!
Keeren wij nogeens terug tot de sociale opvoeding van ons zelf.
Er werd boven reeds op gewezen, dat ziekenverpleging een
uitnemende oefening is. Wij voegen er aan toe, dat het van een
sociaal standpunt bezien, lang niet hetzelfde is hoe men zijn
werk opvat. Het geldt nagenoeg voor iedereen, zelfs voor de vrije
beroepen, dat er een werkgever en een werknemer is of dat
men werkt in dienst der Maatschappij. Dit leidt tot de verkeerde
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voorstelling, dat men in de eerste plaats werkt voor een ander,
terwijl men er zich toch van bewust moest worden, dat men
niet minder werkt voor zichzelf. Niet omdat men loon ontvangt (dit blijft hier buiten beschouwing), maar omdat alle werk
een opvoedenden, karaktervormenden invloed heeft, zoo er op
de juiste wijze gewerkt wordt. Wie met nauwgezetheid en toewijding werkt, diens geheele karakter ontwikkelt zich in denzelfden zin, zoodat men het ook in zijn gezin merkt. Wie
kankert en het loonwerk verwaarloost, die verwaarloost daarna
ook zichzelf en zijn gezin.
Buitendien bestaan er tallooze gelegenheden, die ons dagelijks
aanleiding geven ons in het sociale denken te oefenen. Zoo
geschieden er jaarlijks vele duizenden ongevallen op den
openbaren weg, bijna allen veroorzaakt door voertuigen van
allerlei aard en 50 0 / 0 van deze berusten op verkeersfouten
van de bestuurders der betrokken voertuigen. Zoo er thans reeds
door deze fouten zoo velen gedood of voor hun leven verminkt
worden, hoe zal het dan worden bij de gestadige uitbreiding
van het verkeer? Op deze vraag kan Amerika reeds antwoord
geven, waar jaarlijks dubbel zooveel menschen door ongevallen
gedood worden dan er Amerikanen in den wereldoorlog vielen,
terwijl men het aantal ernstige kwetsuren en verminkingen
op 2 millioen schat. Het Oranje Kruis en andere vereenigingen
geven onderwijs in eerste hulp bij ongelukken. Onze verkeersleiders bedenken steeds nieuwe methoden om spoorwegongelukken te voorkomen. Het reddingswezen op zee kan van een
schitterende ontwikkeling getuigen, dank zij de verbeterde zeekaarten, de verbeterde reddingsbooten, de toename der vuurtorens, de draadlooze telegrafie e. a. Maar er is nog geen afafdoende middel gevonden om de menschen te beschermen
tegen het zooveel meer moorddadige automobielverkeer. Hier
kan alleen redding warden verwacht van de sociale ontwikkeling , der menschen. Daartoe behoort wel in de eerste plaats,
dat iedereen ae regels van den weg kent, en om deze algemeen
te verspreiden, dienen zij besproken te worden, niet alleen op
de scholen, maar op allerlei vergaderingen en in de gezinnen.
Dankbaar erkennen wij het opvoedend werk, dat in deze reeds
door de A. N. W. B. en de Nederlandsche Automobiel Club verricht werd door plaatwerk en boekjes (15). De gemeenten gingen
in gelijken zin werken. Ware de sociale denkwijze voldoende
doorgedrongen, zoo zou het niet noodig zijn, dat provincies en
steden er toe overgaan een verkeerspolitie (inspectie) in te voeren,
KOHLBRUGGE,

Practische Sociologie, I. *

3

34

Sociale lessen.

waarvan wij slechts hopen kunnen, dat zij zichzelf spoedig
overbodig zal maken.
Wat van den weg geldt, geldt evenzeer van het gebruik maken
der openbare vervoermiddelen. Hebben eenige reizigers een
grooter traject in een spoorwegcoupee afgelegd, dan kan men
zeker zijn, dat zulk een coupee gelijkt op een varkensstal;
komt men in een coupee, waarin weinig reizigers zitten, zoo
kan men er vrij zeker van zijn, dat de leege plaats, die men
wil innemen, bevuild is door de schoenen der reizigers, die
in een weinig bezette coupee gaarne hun gemak zoeken en
daarbij niet denken aan anderen.
Hetzelfde niet ontzien van den medemensch kan men opmerken ten opzichte van openbare privaten, van handdoeken
die door velen gebruikt worden, enz. Wie behandelt goederen,
die der gemeenschap toebehooren met dezelfde zorg, waarmede
hij wenscht, dat anderen zijn eigendom behandelen zullen? Hoeveel ondernemers, metselaars, timmerlieden, leveranciers zijn
niet direct geneigd duurder of slechter te leveren, als er voor
het Rijk geleverd moet worden, tenzij zij weten, dat de controle
zeer streng is? Wie dergelijke gevallen verneemt, dient ze
direct ter algemeene kennis te brengen, opdat de publieke
opinie zich tegen dezulken keert. Telkens weer wordt er vergeten, dat de openbare weg niet bezoedeld moet worden met
schillen, die een gevaar voor anderen opleveren, noch bestrooid
met papieren, die het landschap of de netheid der steden bederven. Is het niet wonderlijk, dat de politie, die direct geneigd
is proces verbaal op te maken bij een overtreding tegen de
plaatselijke bepalingen voor het verkeer van fietsers, in zulke

gevallen nooit proces verbaal opmaakt? Telkens weder leest men
in de nieuwsbladen hoe de bosschen verontreinigd worden,
zoodat de eigenaren er in arren moede toe overgaan ze voor
het publiek te sluiten. Van hoeveel natuurgenot berooft ons
niet het achtelooze afrukken van planten en takken, die meestal
reeds verflenst zijn voor de roovende stedeling weer zijn huis
bereikt heeft. Zou men het vervoer van alzoo beladen personen niet aan de spoorwegstations kunnen beletten, of de beladen terugkeerende fietsers niet kunnen dwingen hun roof,
bij den toegang der steden, neer te werpen, tenzij zij een
bewijs hebben, dat het meegenomene niet op roof berust?
Hetzelfde gebrek aan sociaal voelen, of zoo men het anders wil
uitdrukken, dezelfde tuchteloosheid merken wij op bij het inen uitstappen van trams en treinen, zoowel door het gedrang,
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dat daarbij ontstaat, als door het niet wachten tot allen zijn
uitgestapt, voor men instapt, door de vertraging, die men anderen
bezorgt, door complimenteus den een voor den ander te willen
laten uitstappen, door het afscheid nemen, dat men tot op de
treeplank meent te moeten voortzetten. Dezelfde bandeloosheid
is de groote klacht der hotelhouders, waar men fauteuils en
chaises longues bevuilt met zijn schoenen, de handdoeken gebruikt voor allerlei doeleinden, waarvoor ze niet bestemd zijn,
b.v. als schoenborstel, of de meubels bederft door het rond
spatten met water en zeep. Anti-sociaal is verder het klaploopen,
dat men zoo dikwijls waarneemt, hetzij als spieken of smokkelen of als belasting ontduiken; in het ontduiken van vervoerof portokosten, in het profiteeren van hetgeen anderen tot
stand brachten, zonder er zelf aan bij te dragen, zooals fietspaden,
radio-voordrachten en concerten.
Wat ons volk noodig heeft, is een opleiding in omgangsvormen,
in goede manieren, die zoo in ons wezen overgaan, dat wij er
niet meer buiten kunnen. Daartoe behoort zeker in de eerste
plaats dat wij zooveel mogelijk nalaten wat een ander mensch
kan hinderen, in trein, tram, concertzaal, ziekenhuis of winkel,
even goed als op den openbaren weg, hetzij als wandelaar,
fietser of automobilist (16).
Het is toch het meest voor de hand liggende middel ter eigen
controle in het sociale handelen, dat men zich op het standpunt van den ander tracht te verplaatsen, m. a. w. in gedachten
de bestaande verhoudingen omkeert, waarop o.a. Klug zoo aardig
wijst. Dan komt men tot vragen als de volgende: wat zou
ik doen als hij de rijke ware en ik de arme, hij de heer en
ik de knecht; hij de rechter en ik de verdachte of aangeklaagde; hij de meerdere en ik de mindere, hij de werkgever en ik de werknemer, hij de leeraar en ik de leerling;
bij de huisbaas en ik de huurder; hij de rijke jonge man
en zij de fijn gekleede dame, en ik de arme jongen of de
gering geachte meid of juffrouw; hij de kapitein en ik de
soldaat; ik de arme, die den busdokter noodig heeft, en hij de
geneesheer die 's nachts uit zijn bed gehaald wordt; hij degeen,
die mij een getuigschrift moet geven en ik degeen, wiens toekomst
daarvan afhankelijk is; ik degeen, die het geld ter leen vraagt,
en hij degeen, die het zou kunnen geven; hij degeen, die werkeloos is en naar een betrekking zoekt, en ik de man, die een
betrekking verschaffen kan; hij degeen, die van mij weet, wat
verborgen moet blijven en ik de man, wiens toekomst van
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zijn spreken of zwijgen afhankelijk is; hij de gevatte, de slagvaardige, ik de aangevallene, die zijn woorden niet kan
vinden.
Iedereen komt in zulke omstandigheden en dan stelle iedereen
zich de vraag: hoe zou ik doen, hoe zou ik denken als de
verhoudingen omgekeerd waren?
Er is nog een andere fout, die niet verzwegen mag worden,
en die men telkens weer ziet begaan. Waar een lid der maatschappij zich ten bate van anderen er voorspant, om coperatief in te koopen of ook om in aller belang een beheer te
voeren (bijv. van een lees-portefeuille), daar ziet men de deelnemers geneigd den persoon, die zijn werkkracht ten dienste
van allen geeft, met nonchalance te behandelen, door veeleischendheid te irriteeren, zijn werk door ongeregelde of slechte
betaling te bemoeilijken, of door slordigheid de andere deelnemers
te hinderen. Hier zou ook aan het uitstellen van het betalen
van rekeningen ten opzichte van winkeliers te herinneren zijn,
al hebben de gevolgen van den oorlog ide contante betaling
steeds meer op den voorgrond gebracht, en al is er bij te
overwegen, dat de winkeliers zelf terwille van de concurrentie
zulke praktijken in de hand werkten.
Er is wel geen twijfel over, dat een ieder uit zij ne ervaring
aan het bovengenoemde heel wat zou kunnen toevoegen. De
gebrekkige sociale ontwikkeling van ons volk zal slechts bestreden kunnen worden, zoo er onafgebroken gewerkt wordt aan
de ontwikkeling der sociale opvoeding, aan de opvoeding van
het individu tot lid der maatschappij. Hiervoor diende propaganda gemaakt te worden op alle inrichtingen van onderwijs,

van de volksschool af tot ide hoogeschool toe, op kweekschóól
en militaire academie, in alle andere instituten, die meer speciaal
voor de opvoeding en het onderwijs zijn ingericht. Maar daarnaast kan er nog op eene andere wijze propaganda voor gemaakt worden, zooals bijv. door de vereeniging Pro Juventute
in Zwitserland en het Groene Kruis bij ons geschiedt. Men
verhuurt of verstrekt films, waarmede allerlei sociale zorg,
vooral ten opzichte ider kinderen, gepropagandeerd wordt. Ook in
Amerika heeft men de bioscoop in dienst der sociale paedagogie
gesteld; er worden zelfs propagandisten opgeleid, die studie
hebben gemaakt van de psychologie der menigte, die er onderricht in hebben ontvangen, hoe men het best op de landbevolking
of op arbeiders of op studenten kan inwerken. Zoo verspreidt
men de sociale opvoeding en de sociale hygiëne.
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Veel meer nog gebeurt in deze in Japan, waar .de schouwburg,
evenals de daar zeer gewilde openbare verteller zich geheel
in den dienst van datgeene gesteld hebben, wat de Japanner in
zeden en moraliteit en sociale opvattingen voor juist acht (17).
Het komt mij voor, dat ik deze algemeene beschouwingen
niet mag eindigen zonder te wijzen op eenige gevaren, die aan
het sociale werk verbonden zijn. Over het algemeen kan men
zeggen, dat nieuwe sociale maatregelen niet in ons land worden
uitgevonden. Wij toonen in deze zeker gebrek aan originaliteit,
maar wij zijn steeds bereid te letten op datgene, wat in andere
landen wordt bedacht. Voeren wij dit dan in eigen land in,
dan doen wij het met Hollandsche degelijkheid, wij gaan niet
over één nacht ijs. Wat wij doen, doen wij gewoonlijk goed,
zoodat maatregelen, die in de landen, waar zij uitgevonden
werden, soms meer tot schijnvertooningen leidden of er beperkt
bleven tot een kleinen maar veel schrijvenden kring, bij ons
uitgroeiden tot zeer degelijke instellingen, die wij kunnen laten
zien. Deze wensch „het te kunnen laten zien, goed en degelijk
werk te leveren" verleidt er ons telkens toe om veel te veel
geld uit te geven aan mooie gebouwen, fraaie kantoren, weelderige directeurs-woningen. Waar men niet bouwt maar koopt
of huurt, worden aan verwaarloosde kinderen of weezen huizen
ter beschikking gesteld, die oorspronkelijk voor de meest welvarende gezinnen gebouwd werden.
Daar ik zoovele van dergelijke inrichtingen heb gezien en
overal even vriendelijk en gastvrij ontvangen werd, zoo staat
het mij tegen om hier bepaalde voorbeelden te noemen om
mijn bewering te staven. Wel heb ik menigmaal gewenscht,
dat de directies, die mij met trots wezen op mooie plafonds of
Iambriseering, op een fraai versierden gevel en dergelijke pronkstukken, voelden wat ik voelde bij het zien. Ik bewonderde niet
maar was vol wrevel, dat de door al zulke vereenigingen
met moeite bijeengebrachte gelden op die wijze waren besteed.
Wellicht zouden zij dan niet altijd het beste getoond hebben,
maar de oudere gedeelten hunner inrichting, die zij zoo gaarne
door nieuwe zagen vervangen. Zoo er slechts één sociale lij der,
of één verwaarloosd kind minder geholpen wordt, omdat er
teveel geld voor gebouwen of administratie werd uitgegeven,
zoo hebben wij reden deze degelijkheid of pronkzucht te veroordeelen. Wel is waar zijn de kosten voor zulke gebouwen
door rijk of gemeente gedragen of meegedragen, maar dan hebben
zij er het hunne toe bijgebracht om ons land in de tegenwoordige
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misère te brengen. Daarvan ondervindt men nu den terugslag
in de overal verminderde subsidies.
Een andere schaduw viel er op het sociale werk door den wereldoorlog en de hierdoor sterk toegenomen materieele geestesrichting
in bijna alle menschen. Gebrek aan voedsel en toenemende duurte
verzwaarden den levensstrijd, iedereen ging vechten om een hooger
salaris, en zoo ruim deelde men uit, dat tal van werkzaamheden,
die menigeen vroeger pro Deo of voor een kleine vergoeding (als
eerebaantje) deed, zelfs ongevraagd goed betaald werden. Dit heeft
ten gevolge gehad, dat amen het nu ook als van zelf sprekend ging
beschouwen, dat voor alle sociale werk betaald moet worden; dat
men wel van de gemeenschap eischt, dat zij philantropisch is,
dus veel geld geeft, maar zij, die het eigenlijke werk doen,
eischen hiervoor een loon, dat aan den stand van de arbeidsmarkt moet beantwoorden. Men gaat zelfs zoover om aan personen, die belangeloos werken willen, dit af te raden. Men houdt
hun voor, dat als zij eens genoodzaakt zijn terug te treden, men
geen plaatsvervanger voor hen zal kunnen vinden. De zaak zou
dan in commercieelen zin slecht gefundeerd zijn. Zij, die zoo
redeneeren, nemen dus bij voorbaat aan, dat het „willen dienen"
zich niet hooger zal ontwikkelen maar voor goed is ingeslapen.
Verder beweert men, dat er op onbetaalde krachten niet vast
gerekend kan worden, hetgeen zeker ook mede daaraan ligt,
dat men tot dienen bereide krachten niet weet op te speuren,
of bezwijkt voor de sollicitaties Bergenen, die betaalde betrekkingen zoeken. Zoo ontstaan dan de groote uitgaven voor administratie en inspectie. Het is wel is waar juist, dat er velen zijn,
die thans naar een bijverdienste moeten omzien, maar dan is
het toch nog niet noodig hen te salarieeren naar de maatstaf dier
overige maatschappij ! Men verliest ook uit het oog, dat men juist
de meest waardevolle en tot dienen bereide persoonlijkheden
door deze salariëering niet meer vindt, óf omdat men ze niet meer
zoekt, óf omdat zij niet meer willen. Het gaf juist de waarde
aan onze hoogere standen, dat er onder hen steeds personen
waren, die de gemeenschap dienen wilden met opoffering van
eigen inkomen, maar nu meenen zij, dat zij niet meer passen
onder al de loontrekkenden.
Men schijnt te vergeten, dat er nog een dienende liefde bestaat,
die zich geheel wil geven en die door een belooning teruggeschrikt wordt. Bij het reizen en trekken door ons land heb
ik nog vele sociale werkers gevonden, die uitsluitend met onbetaalde hulpkrachten werken. Deze vindt men o. a. bij de Herv.
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Stads Zending. Deze werkt in Utrecht met 800 vrijwillige medewerkers en Amsterdam kan op 400 belangelooze werkers bogen.
Tot goede samenwerking met de leeken brachten het de
Capucijnen in de Jordaan te Amsterdam. Dames en heeren uit de
omgeving dezer stadsbuurt gaan naar de door de paters aangewezen gezinnen om de kinderen af te halen voor de Zondagsche
kindermis, evenzeer brengen zij kleedingstukken naar de hun
aangewezen gezinnen en werken mee aan de scholen. Zoo ook
helpt een vijftigtal dames bij het meisjespatronaat der paters,
waar men meisjes uit de meest verwaarloosde gezinnen onderwijst en ordelijk tracht op te voeden. Verder merkt men de
onbetaalde hulp op in de neutrale schoolwerktuinen, of in de
kinderwerktuinen en bij de later te bespreken speeltuinen te
Amsterdam. In de laatste gevallen wordt tuinwerk en ambachtswerk kosteloos door arbeiders voor hun jeugd verricht. Bij de
Stads Zending werkt men echter niet voor de kinderen uit eigen
kring. Verder ware te noemen de Amsterdamsche gemeenteinstelling „Maatschappelijke Steun", die ruim 1000 vrijwillige
medewerkers heeft. Ook is te herinneren aan de gezinsvoogden,
die thans in alle grootere plaatsen gevonden worden en zeer
veel tijd besteden aan de verwaarloosde jeugd en de reconstructie
van het gezin. In elk geval blijkt hieruit, dat er genoeg onbetaalde
krachten te vinden zijn voor hem, die hen (haar) weet op te
wekken en te bezielen. Het land, waar men nooit verlegen
behoeft te zijn om onbetaalde hulp te vinden voor allerlei
sociaal werk, is Zwitserland.
Het ruim betalen der dienende liefde en de door den oorlog
veroorzaakte duurte hadden een ander kwaad gevolg, namelijk
dat de meeste vereenigingen van sociaal werk genoodzaakt
waren ondersteuning te vragen aan Rijk en Gemeente. Dit leidde
er toe, dat alles door de eischen van de rijksbouwmeesters,
door het verlangen der Regeering naar een zeer gedetailleerde
administratie steeds duurder werd. Die verarmde gemeenschap
kan nu de kosten voor al het, toch zoo hoog noodzakelijke,
sociale werk niet meer opbrengen. De subsidieering had verder
ten gevolge, dat men nu sociaal werk zonder deze ondenkbaar
acht, en er zijn nu vereenigingen, die uitsluitend beheerders der
subsidie zijn, terwijl door de leden niets of nagenoeg niets wordt
bijgedragen. Zelfs kan het voorkomen, dat alle verrichte lief dewerk uit die subsidie wordt vergoed. Tevens ging een groot
gedeelte der armenzorg en allerlei ander sociaal werk over in de
handen der gemeenten, waardoor het als in Amerika gemateria-
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liseerd werd. De met moeite bereikte individualisatie werd weer
onderdrukt, en de ontvangen hulp wordt niet meer als een lief dedienst gevoeld, maar als een recht geëischt. Tevens kan daarbij
het voor de maatschappij toch zoo uiterst gewichtige gevoel der
dankbaarheid niet meer tot ontwikkeling komen. Wanneer de
menschen in de eerste plaats vragen naar hun rechten, kunnen
zij wel hindernissen omver werpen, of nieuwe wetten te voorschijn roepen, maar geen duurzame banden scheppen, die de
elementen der natie verbinden. Het is veelal gebruikelijk geluk
en welvaart als levensdoel te beschouwen en men vergeet daarbij',
dat dit zelfzuchtige, ontevredene menschen, aanbidders der stoffelijke belangen maakt; geluk en welvaart toch zijn slechts
middelen tot het bereiken van een levensdoel. Het stoffelijke,
waarmede wij ons wel bezig moeten houden, mag slechts de
bodem zijn, waarop de geestelijke bloemen en hoornen zich ontwikkelen. Strijdt men voor zijn rechten, zoo maakt ons dit
hoogmoedig en eigendunkelijk en men staat niet hooger dan de
vijand, dien men bestrijden wil. Wie strijdt, moet in de eerste
plaats trachten zedelijk overwicht over den ander te verkrijgen.
Dat dit aanwezig is, hoort men telkens wel beweren, maar de
onpartijdige toeschouwer ziet het niet. Daarom moet de sociale
werker trachten, door eigen plichtsbetrachting en eigen offervaardigheid, gelijke gevoelens te wekken en door zijn dienen
de gedachte onderdrukken, dat er met rechten eischen, met macht
en kracht of dwingen een zedelijk resultaat bereikt kan worden.
Ten slotte is nog op een teer punt te wijzen, namelijk op
leelijke vlekken, die het fraaiste sociale werk meer of minder
kunnen overdekken. Bij eiken opvoeder ontstaat zoo licht de
gedachte, dat hij het zooveel beter weet als degenen, die hij op
te voeden heeft, waaraan hij dan het recht meent te mogen
ontleenen zijn overtuiging met meer of minder dwang op te
leggen. Eenmaal dien weg betreden hebbende ontwikkelt zich
dan vanzelf het gevoel, dat men zedelijk hooger staat dan degene,
dien men dient, opvoedt of raad geeft. Men verliest uit het oog,
dat zoo de slecht opgevoede gewoonlijk niet hiervan de schuld

mag dragen, de beter opgevoede dit evenmin aan zichzelf te
danken heeft. Wie zich op zij ne zedelijkheid beroemt geeft
zich zelf de verdienste van iets, wat hij van anderen ontvangen
heeft. Verder vergeet men, dat de zelfbeheersching, die men bij
de opvoeding leerde, ons toch nimmer kan • leeren onze gedachten
in toom te houden, waarom wij, naar het inwendige geoordeeld
(zoo dit open werd gelegd als een boek), niet beter zijn dan zij,
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die wij dienen of opvoeden. Zoo komt het, dat sociaal werkzaam
zijn zoo dikwijls leidt tot hoogmoed en farizeisme, wat alleen
door zelfkennis bestreden kan worden.
Hetzelfde kan gezegd worden van al het zich ver uitstrekkende
altruïsme, dat zijn voorstanders er toe brengt slechts aan anderen
te denken, elk uur, elke gedachte aan de verbetering der maatschappij te besteden. Zij zien niet meer, dat in al dit expansievealtruïsme een goed deel egoïstisch-imperialisme zit; de zucht
n.l. om zijn eigen idee, dat is een stuk van het eigen ik, tot
universeele heerschappij te brengen. Vandaar het heerschzuchtige
karakter, dat vele der meest ijverige sociale werkers geleidelijk
verkrijgen. Zij hebben bij al hun ijveren en werken de eigen ziel
vergeten, zij vonden geen tijd meer op deze te letten. Zoo dalen zij
ten grave, overladen met roem, maar slechter, onsympathieker dan
de duizenden, die zij door hun werk hebben willen verbeteren.
„Der Fanatiker der socialen Arbeit fragt nicht viel ob der
andere nicht am Ende in seiner Lage ganz zufrieden ist; die
Lage ist nach seiner, eben des Fanatikers Meinung schlecht und
also fiihlt er sich berechtigt einzugreifen, ohne Respekt vor dem
persiisnlichen Willen des anderen. Er beschrMi.kt sich auch nicht
feinfiihlig zu explorieren, ob wohl der andere sich selbst zu
helfen bereit und gewilit ist, in welcher Richtung er sich selbsttMig aus seiner Lage heraus arbeiten kann; er der Fanatiker
hat eine bestimmte Ansicht, wie am besten geholfen werden
und mit der BrutalitM des guten Gewissens obtroyiert
er eine Hilfe, die dem anderen die schwachen, aber wertvollen
Keime des Eigenlebens vollends unterdrckt. Viele Menschen,
streben nach der Rolle des social ntigen, um fiir sich persnlich eine Lebensausfiillung zu haben und um anderen gegeniiber Schicksal und Vorsehung zu spielen" (18).
Het is verder zoo jammer, dat juist de meest verdienstelijke
sociale werkers dikwijls slechts voelen voor die sociale nood,
waaraan zij zich gewijd hebben. Het is soms alsof al het andere
niet meer tot hen kan doordringen. Zij beperken hun belangstelling zoozeer tot hun kleine terrein, dat zij ook niet meer
kunnen luisteren. Zij zouden de wereld willen dwingen in de
eerste plaats de door hen voorgestane belangen te behartigen.
Hun concentratie kan' de vorm der monomanie aannemen (19)
Even hinderlijk zijn natuurlijk diegenen, die alles tegelijk willen
doen, of die alles zelf willen doen, wier leven „doen" geworden
is. Zij kunnen noch overlaten noch vertrouwen en versplinteren
hun krachten.
,
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Eindelijk geeft een onderzoek naar het verrichte sociale werk
een diepen blik in de wereld der ijdelheid. Iedereen siert er zich
gaarne mede, en anderzijds versiert men het werk gaarne met
goed klinkende namen en titels. De eigenaars van die namen en
titels vinden dit ook best, mits anderen het werk doen. Die
anderen zijn direct gevonden, mits zij door dit werken en het geld
dat zij er voor beschikbaar stellen in den kring van groote
namen en titels worden opgenomen. Zoo is „sociaal werk verrichten" een middel geworden om maatschappelijk hooger op te
klimmen, om tot eer en aanzien te komen.
2. De ambten en beroepen en hun sociale plichten.

Wij hebben ons in het voorafgaande gedeelte dezer beschouwingen bezig gehouden met de sociale plichten, die ieder mensch
heeft. Om nu nog duidelijker te doen uitkomen, dat iedereen
mede verantwoordelijk is voor al wat in de maatschappij voorvalt, dat alle menschen roeping dienden te voelen voor socialen
arbeid, zullen wij nu ingaan op de meer speciale verplichtingen,
die aan ieder bijzonder ambt of beroep verbonden zijn. Toch
zullen wij ons tot enkele der voornaamste moeten beperken.
Algemeen wordt er op gewezen, dat zij, die eenmaal als leiders
van hun volk zullen optreden, de verplichting moeten voelen
om zich degelijk voor dit leiderschap voor te bereiden. Daarvoor
is dan toch in de eerste plaats noodig, dat zij de Maatschappij
kennen, de levensomstandigheden waaronder de verschillende
groepen leven en worstelen, de hulpmiddelen om hun tegemoet
te komen en de aanwijzingen, die er gegeven kunnen worden
om den onderlingen strijd voor allen te verzachten. Daarvoor
is verder noodig, dat zij leeren : hoe elk vak, ambacht en
beroep in verband staat met de geheele maatschappij, waarom
er een algemeene sociale taak aan verbonden moet zijn.
Dit is zoo, of men er zich van bewust is of niet; maar het bewustzijn moet gewekt worden. Allen moeten loeren inzien, dat
elke goede zoowel als elke slechte daad te vergelijken is met een
steentje, dat men in den vijver der maatschappij werpt. Er
ontstaan vele kringen, die zich steeds verder uitbreiden. Er is
geen daad zonder gevolgen.
Daar nu zoovelen dezer leiders aan de Hooge Scholen gevormd
worden, zoo moesten onze Hooge Scholen zich niet beperken
kweekplaatsen der wetenschap te zijn, maar zij moesten ook de
studenten in paedagogischen, psychologischen en algemeen maat-

Studenten als sociale werkers.

43

schappelijken zin kunnen voorbereiden voor hun toekomstig
beroep. Dit geschiedt evenwel niet; eerst in de allerlaatste jaren
zijn paedagogie en psychologie in het leerplan van enkele Hooge
Scholen opgenomen, terwijl de sociologie nog op alle rijksuniversiteiten ontbreekt. Al is er wel een stap in de goede richting
gedaan, toch ging er minder kracht van uit dan men wenschen
zou, want de docenten der genoemde vakken, die van zoo
eminent practischen aard dienden te zijn, beperken zich veelal
tot een meer theoretische bespiegelende of historische behandelingsmethode. Zij zijn dus akademisch geworden. Ook
warden zulke docenten natuurlijk slechts door een klein aantal
toehoorders gevolgd, terwijl wij toch moeten wenschen, dat elke
student zich in socialen zin moge ontwikkelen. Wij stuiten dan
reeds direct op het bezwaar, dat ook de Hoogleeraren zelf zulk
een leiding niet hebben gehad en er in den regel ook niet voor
voelen in deze leiding te geven (20). Geheel anders denkt men
hierover in Duitschland, waar iedereen den socialen nood in
eigen lichaam en geest voelde, en zoo ontstond de onweerstaanbare drang om de studenten (de hoop der vaderlanders) practisch
sociaal voor te lichten. In het werk van Alice Salomon vinden
wij, dat aan 23 Universiteiten colleges gegeven worden „fiber
Wohlfahrtspflege und angrenzende Gebiete" (21). „Im grollen und
ganzen wird Oman damit rechnen mussen, daB solche Vorlesungen
hauptskhlich von den Studierenden besucht werden, und daB
sie damit einer sozialen Ausrichtung ihrer zukiinftigen Berufsarbeit Rechnung tragen wollen" (bl. 248).
Wel zijn er aan eenige onzer Hooge Scholen studentenvereenigingen, die zich door voordrachten en disputen theoretisch bezighouden met sociale vraagstukken. Daarbij schijnt evenwel het
eigenaardige gebruik te overheerschen, dat men telkens sprekers
van de meest verschillende richtingen uitnoodigt, zoodat iedere
toehoorder zelf zijn weg moet trachten te zoeken in den alzoo
opgewekten draaikolk van ideeën. Er dreigt dan natuurlijk gevaar,
dat niet hij den meesten indruk zal maken, die het ijverigst naar
de waarheid heeft gezocht, noch hij, die als empirist zij n gedachten
direct op practische beoefening heeft opgebouwd, maar veel meer
zulke sprekers, die door de kracht van hun dictie, door het suggestieve hunner persoonlijkheid, door het gebruik maken van
klinkende leuzen, een suggestieven invloed uitoefenen. Andere
groepen zoeken een leider, die socialist is, Marxist of Neo Marxist;
want de jeugd tooit zich gaarne met roode kleuren. Weder anderen
zoeken leiders onder de kerkelijken, die gemeenlijk de wereld

44

Studenten als sociale werkers.

ook slechts van hun standpunt uit bezien. Men hoort direct bij
sociologische en economische voordrachten tot welke partij de
spreker behoort (22). Wij zijn zoo verpolitiekt, dat een werkelijk
neutrale beschouwingswijze niet meer schijnt te bestaan. Vroeger
vereischte het moed ,,belijdend" te zijn, thans vereischt het evenveel moed niets dan zichzelf te willen zijn. In de drie eerst
genoemde gevallen ontstaat er een hoogst eenzijdige suggestie.
Dan zal de student aan het einde zijner studiën hoogst eenzijdig
voorbereid zijn en met dogmatische voorstellingen Vervuld de
maatschappij intreden.
Het zou een afzonderlijk onderzoek vereischen om vast te
stellen, hoeveel studenten den eenigen juisten weg vonden om
reeds gedurende den tijd, dien zij aan de Hooge School doorbrengen, zich onder het volk te begeven, om dit te leeren
kennen, die zich dus door aanschouwen en eigen werkzaamheid voorbereiden voor hun toekomstig beroep. Er zijn er,
maar het komt mij voor, dat er zeer weinigen zijn. Toch
ware hier te wijzen op die vereenigingen, die door aaneensluiting
zeker sociaal werk verrichten onder geestelijke leiding. Ik noem
de vereeniging der R.K. studenten, de N. C. S. V. en de V. C. S. B.,
die zich allen krachtig ontwikkelden. Zij oefenen een invloed
uit in de studentenwereld, dien ik in mijn studententijd (toen
naturalisme, rationalisme en intellectualisme nog overheerschten) zeker voor onmogelijk zou hebben gehouden. Zij vereenigen de jongelui door een krachtigen band, zij verrichten zeker
sociaal werk, vooral door hun kampen, die algemeene vorming
geven. Waar zij ook pionierskampen organiseeren met verwaarloosde, crimineele kinderen of arbeiderskinderen, hebben
,

zij zeker het terrein der algemeene sociale zorg betreden. Dit
deden o.a. de Delftsche Studenten Padvinders voor de verpleegden
van de Martha-Stichting te Alphen a/d Rijn en de Leidsche
padvinders voor die te Hoenderloo. Ook met Regeeringskinderen

heeft men het aangedurfd, zooals met die van het Rij ksopvoedingsgesticht te Amersfoort. Alle aandacht verdient daarbij de verrassende methode om verpleegden tot tentcommandant te benoemen en tot leiders van patrouilles, terwijl de studenten, die
niet de hoofdleiding hadden, onder hen waren ingedeeld, zoodat
zij dus forweel gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de
Voogdij jongens. Door op die manier verantwoordelijkheid op hun
schouders te leggen zullen zelfvertrouwen en plichtsgevoel zich
ontwikkelen.
Zij, die de leiding geven in deze kampen, zullen ouder ge-
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worden tot grooten zegen kunnen zijn op kinderzorg- en reciasseeringsterrein, ook als gezinsvoogd, bestuurder en toezichthouder.
Want zij hebben de jongens leeren kennen in een kampsfeer,
welke de harten opent (23).
Hetzelfde kan van die studenten gezegd worden die Padvinderstroepen vormen van jongens uit het volk en van hen die helpen
in de Clubhuizen (de Havik te Groningen, de Arend te Rotterdam).
Ook de Vereeniging Jeugdwerk te Delft werkt voornamelijk met
studenten. (Clubjes, projectieavonden, kampeeren.) (23a.) Zeer
gunstig oordeelt men over het opvoedende werk, dat door
studenten in opvoedingsgestichten wordt verricht. (Deel III,
aanm. 148.)
Anderen interesseeren zich voor het werk in de R.-K. patronaten (24), eenigen voor de reclasseering, weer anderen werken
bij de stadszending en in de volkshuizen (Ons Huis) of organiseeren clubs voor arbeiderskinderen. De leden der „Associatie
voor practisch Idealisme" toonen belangstelling in ziekenhuizen,
vrije jeugdvorming en ander sociaal streven. Zij wenschen door
de „Pia"beweging ook de standen tot elkander te brengen.
Het bovenstaande geeft alles weer, wat ik van sociaal werk
uitgaande van studenten heb kunnen vinden. Wanneer men in
aanmerking neemt, dat onze studenten hun hoogleeraren niet over
sociaal werk hooren spreken, dat zij daarenboven ook niet die
sociale en politieke ontwikkeling ontvangen die aan den Engelschen
student in de Debating Clubs gegeven wordt (zie beneden bl. 315\„
dan is het zeker niet weinig te noemen, maar het valt te betreuren, dat het alles buiten de hoogeschool om gebeurt. Met
wat leiding, met wat aanmoediging zou er zooveel meer gedaan
kunnen worden, waardoor de student een goede sociale ontwikkeling zou verkrijgen. Het komt mij voor, dat er in Engeland
en Amerika meer geschiedt. Ik wijs vooral op Amerika, waar
de „Settlement" beweging (Toynbee) uitgaat van mannelijke
en vrouwelijke studenten, die zich in een arbeiderswijk vestigen,
om van daar uit den strijd te beginnen tegen armoede en onwetendheid (25). Honderden studenten nemen daaraan deel. Het
Settlementswerk concentreert zich om het „Tehuis", waar men
een bewaarschool vindt voor de allerkleinsten, waar gelegenheid
is voor de schoolkinderen om hun werk te doen of in hun
vrije uren te spelen. Voor de rijpere jeugd worden clubs gevormd, die op allerlei wijze worden bezig gehouden, en die
leeren moeten zichzelf te besturen. De werkers in de Settlements trachten oplossingen te vinden voor het zoo moeilijke
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woningprobleem en voor het verdringen der huisindustrie. Zij
interesseeren zich voor alles, wat betrekking heeft op het wel
en wee der bewoners van het district, dat zij als hun werkterrein gekozen hebben. Dit leven en werken onder het
volk heeft niet alleen ten gevolge, dat men het volk in zijn
natuurlijke omgeving leert kennen, maar buitendien stijgt het
geestelijk en zedelijk peil der studenten, die zich een tijdlang
aan zulk werk geven. Het laatste is nog belangrijker te achten
dan de steun, die aan kinderen en armen verleend wordt, daar
een betere opleiding voor het vervullen der plichten, die in de
Maatschappij op hen wachten, wel niet bedacht kan worden.
Amerikaansche universiteiten (zooals de Columbia university)
steunen de studenten door te zorgen, dat er voordrachten gehouden warden over practische sociologie en philantropie. De
medische studenten van Havard (en enkele andere universiteiten)
krijgen een cursus in medisch maatschappelijk werk in den zin
van Dr. Cabot (zusters voor maatschappelijk werk, zie beneden
bl. 214 v.). Trouwens bestaat aan de Amerikaansche Hooge Scholen
algemeen het streven vorming voor socialen arbeid te geven,
en propaganda voor dit werk onder de studenten te maken.
Van niet minder beteekenis is de Settlement beweging in Engeland, waar zij ontstaan is. Men bereikt ook daar het oorspronkelijke doel van Toynbee om de standen nader tot elkander te
brengen, o.a. door studenten der Universiteiten of pas gepromoveerden er toe te bewegen, dat zij zich voor korteren of langeren
tijd onder het volk vestigen, om mede te helpen aan de opheffing
van het volk. Daarvoor houden zij besprekingen over allerlei
onderwerpen, die op maatschappelijk gebied liggen, geven lessen

in elementaire vakken en zorgen voor ontspanning, lichaamsoefening en kunstgenot. Ook wetenschappelijke onderwerpen
worden behandeld. Zij beschikken hiervoor over bepaalde volkshuizen. Wij zullen hierop later (Kap. 3) terugkomen en aanwijzen, waarom deze beweging in ons land andere vormen aannam.
Te Londen bestaat het „Ratan Tata department of social science",

dat door een Hindoe gesticht werd. Men geeft er drie dagen
theoretische lessen en drie dagen werkt men practisch. De jongeren
assisteeren de meer geoefenden. Des avonds wordt clubwerk
verricht. Moeilijkheden, die de studenten ontmoeten, kunnen
zij eens per week met de docenten bespreken. Verschillende
Engelsche Universiteiten hebben afdeelingen voor practische sociologie, waar ook examens worden afgenomen en diploma's uitgereikt. De Engelsche Settlement beweging werd als „Arbeits-
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gemeinschaft" ook aan Duitsche Universiteiten ingevoerd, en leidt
tot een vriendschappelijken omgang tusschen arbeiders en studenten, die beiden verrijkt.
Te Berlijn kwam onlangs tot stand „Das Institut fr angewandte Soziologie", dat zich evenwel niet alleen tot de studenten
maar tot het geheele volk richt; voornamelijk wenscht men er
sociale ambtenaren op te leiden. Te Weenen bestaan plannen
voor de oprichting eener „Hochschule fiir Sozialpolitik". Aan de
Universiteit te Frankfort wordt voor studenten van alle faculteiten een seminarie gegeven in „jeugdzorg", waarbij particuliere
instellingen medewerken. Dit 1 ,Ffirsorgeseminarie" geeft eerst een
theoretische inleiding, daarna volgt een practisch half jaar,
in welken tijd men werkzaam is aan verschillende inrichtingen.
Het heeft niet de bedoeling alle studenten te bereiken, want
een degelijke opleiding vereischt, dat er een nauw contact ontstaat tusschen leider en studenten.
Er is te Frankfort een apart hoogleeraar voor „Fiirsorgewesen",
waarvan wij de beteekenis in het tiende hoofdstuk zullen uiteen
zetten. In het werk van Alice Salomon (bl. 170-187) vindt
men een uitvoerige uiteenzetting van hetgeen er aan genoemde
universiteiten voor de sociale opleiding geschiedt, evenals aan
die te Kffln, Miinster, GWtingen en Freiburg.
Uit al het bovenstaande blijkt hoe zeer onze Universiteiten
in deze achter staan bij vele buitenlandsche Universiteiten.
Men zou hier nog de vraag kunnen bespreken, of het
wenschelijk is, dat studenten een gedeelte van hun tijd aan
sociaal werk geven. Vooral zij, die het niet doen, hebben direct
het antwoord gereed, dat men al zijn tijd voor de examenstudie
noodig heeft. Vele ouders zullen bereid zijn dit te bevestigen.
Nu heeft de ondervinding aan de militaire academie geleerd,
dat, waar men sociaal voorlicht, dit hij sommigen direct ten gevolge heeft, dat zij nu ook sociaal werkzaam willen zijn. Hetzelfde
ondervond men in Amerika. Zoo onze studenten zich in den
regel daarvan onthouden, ligt dit dus zonder twijfel aan het
niet bekend zijn met den socialen toestand. Niemand zal durven
ontkennen, dat men al deze aanstaande leiders van het volk
diende voor te lichten. Doet 'men het niet gedurende den studietijd,
dan is het niet 'meer in te halen. Wij weten nu welke practische gevolgen dit bij enkelen zal hebben, daarover strijden heeft
dus geen zin meer. Weten zij geen maat te houden, zoodat de
studie er onder lijdt, zoo behooren zij tot die nerveuze individuen,
die nergens maat weten te houden; lijden zij geen schipbreuk
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op deze klip, dan zal het allicht op een andere zijn, tenzij een
sterke hand weet te remmen. Dat dit laatste dikwijls de taak is
der ouders van nerveuze zoons is genoegzaam bekend. Men
zoeke bij zulke • overdrijvingen dus niet de schuld bij de sociale
voorlichting maar bij het karakter dezer studenten.
Onder de studenten, die geroepen zullen worden om later als
leiders van hun volk op te treden, zijn wel in de eerste plaats
de aanstaande predikanten te noemen, die evenwel steeds volgestopt worden met doode talen, met kerkgeschiedenis, godsdienstgeschiedenis en een heeleboel andere geleerdheid, maar
niets leeren van datgene, wat voor de praktijk noodig is. Daarom
moeten zij veel teleurstelling ondervinden in het begin hunner
bediening, sommigen mislukken, velen komen nimmer er toe
zich in het volle leven der gemeente in te werken. Deze eenzijdige
opleiding heeft er zonder twijfel toe bijgedragen, velen, vooral
stedelingen, van de kerk te vervreemden en wel hen het eerst,
die zich rekenschap hadden weten te geven van het maatschappelijk leven. Godsdienstpsychologie is nu in de mode, maar
al die geleerdheid uit James en Starbuck verdiept niet hun
blik in het leven, zij leeren er niet door andere menschen
te leiden. Veel gewichtiger is het te weten, wat er in onze eigen
polders en duinen voorvalt en de zielkundige raadsels te leeren
oplossen, die het zieleleven van den Veluwschen of Zeeuwschen
boer aan den predikant opgeven. Zoo kan men er toe komen
de vraag te stellen of de jonge mensch niet beter een „goed"
predikant wordt als hij geen woord Hebreeuwsch geleerd had,
maar in de plaats daarvan in de fabriek naalden gemaakt of
timmeren had geleerd. Een godsdienstonderwijzer, die een ijverig,
flink, eerlijk en levend mensch is, is zeker in de pastorie op
zijn plaats, zonder geleerde opleiding (26).
Op het congres voor godsdienstonderwijs (Juli 1925) werd
vastgesteld, dat de opleiding tot catecheet zoowel aan de Universiteit als daarbuiten onvoldoende is, en men schreef veel van
het gebrekkige van het hedendaagsche godsdienstonderwijs daaraan toe. Daarom moet er aan den aanstaanden predikant een
paedagogische catechetische opleiding gegeven worden. Het is
verwonderlijk, dat het houden van practische semenaries, zooals
ze toch door professoren van verschillende faculteiten gegeven
worden, nog niet tot de theologische faculteit schijnt door-

gedrongen 'te zijn. De paedagogie zou hun ook kunnen leeren,
dat objectieve voorlichting in Bijbelkennis en geschiedenis van
den godsdienst waardeloos is. In plaats van objectief te zijn,
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moet de docent zichzelf geven, hij moet zoo subjectief mogelijk zijn.
Nu het hooger onderwijs dus in deze te kort schiet, kunnen
wij slechts de hoop koesteren, dat de studenten in de theologie
zelf voelen, wat zij voor later noodig zullen hebben, te meer daar
het jeugdwerk in en buiten gestichten overal voor hen open
staat. Zij dienen zichzelf een practisch jaar op te leggen. Aan
de Theologische School te Kampen worden nu sociale cursussen
gegeven.
Van eene practische voorbereiding verwacht ik, dat het onderwijs op de zondagsscholen of de catechisaties niet meer beschouwd
zal worden als een gelegenheid, waar men vragenboekjes, teksten
en psalmen overhoort, dat het er ook niet voor bestemd is
theologische haarkloverijen te bespreken, noch om de kinderen
vol te stoppen met bijbelsche- of kerkelijke geschiedenis, noch
om abstracte leerstellingen te behandelen. Immers zullen de
predikanten door de ontvangen practische leiding tot het inzicht
gekomen zijn, dat alle godsdienstig onderwijs zich moet aansluiten bij de levenservaring. Men moet er het kind en den
volwassene schetsen in al zijn verkeerdheid, met al zijn geworstel
in het maatschappelijk leven. Men toone den leerlingen hoe
de vromen en baanbrekers van alle eeuwen streden, twijfelden,
overwonnen (27). Men wijze hen naar aanleiding van deze voorbeelden er op, dat ook hen die strijd wacht en wat hen daarbij
kan leiden en steunen. Dan zal het onderwijs karaktervormend
zijn, dan zal de zedelijke persoonlijkheid zich ontwikkelen en de
beheersching van luimen en driften geleerd en beoefend worden.
Daarnaast moet godsdienstonderwijs zooveel mogelijk een stichtelijk karakter dragen, waardoor het gemoedsleven ontwikkeld
en eerbied gewekt wordt.
Om aan deze taak te kunnen voldoen moet de predikant
voor de oudere catechisanten ook cultuurgeschiedenis en de
toestanden der tegenwoordige maatschappij kunnen bespreken
of tenminste de tot hem gerichte vragen kunnen beantwoorden.
Men wekke het verantwoordelijkheidsgevoel op door hen te
wijzen op de groote roeping, die allen in de maatschappij wacht,
op het vervullen hunner sociale plichten, zoodat het sociale
geweten gewekt worde en het hart warm leere kloppen bij het
vernemen der sociale nooden. Doet men het anders, zoo zal
men juist hen terug schrikken, die een uitgesproken religieuzen
of socialen aanleg hebben. Ook is het duidelijk, dat het boven
aangewezen doel bij een klein aantal toehoorders beter bereikt
wordt dan bij een groot aantal. Die methode volgt immers ook
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, I. *
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de West-Hill Zondagsschool en hetzelfde doet Prof. Frencken
(Deel IV, bl. 218 v.v.). Men achtte toch ook de andere hulpmiddelen niet gering, die voor dit onderwijs dienen kunnen, de
z.g.n. leermiddelen (27a).
Daarbij dient op de meest zorgvuldige wijze rekening gehouden
te worden met de geestelijke ontwikkeling en de gewone denkwijze van elke te onderwijzen groep, daar de maatschappelijke
groepen een oneindige verscheidenheid vertoonen, ook naar stand
en naar leeftijd. Daarom is vruchtbaar onderwijs ook ondenkbaar,
zoo men leerlingen van geheel verschillende geestelijke ontwik
keling ie samen onderwijst. Dit spreekt vanzelf voor hem, die
de psychologie der jeugd kent, en aan den catecheet meer zou
kunnen leeren dan de psychologie van den godsdienst (28).
Daarbij heeft men tevens in het oog te houden, dat niet alleen
van het uiterlijke gedrag, van den klank der stem, van de wijze
van spreken en uitleggen een bezielende of suggereerende invloed
kan uitgaan. De catecheet moet er zich wel bewust van zijn,
dat zijn toehoorders zijn persoonlijkheid niet weten te scheiden,
van hetgeen hij zegt of leert. Zij zullen zich gedachten omtrent
God vormen uit wat hij is en niet uit wat hij zegt. Met bescheidenheid moge hem de gedachte vervullen, dat godsdienst niet
onderwezen kan worden. „Men kan voorbereiden, men kan
een beetje leiding geven, men kan beletselen uit den weg ruimen,
men kan voorzichtig den groei een enkele maal helpen, maar
het voornaamste is : wij mogen toezien op hoe wonderbare wijze
God in menschenharten, ook in jonge menschen, Zijn werkelijkheid openbaart" (29). Men zou ook kunnen zeggen : Godsdienst
wordt slechts geleerd op moeders schoot of aan moeders knieën,
want de eerste gedachten omtrent God worden verkregen uit het
godsdienstig leven der moeder, uit het zien van haar onderworpenheid aan en eerbied voor een macht, grooter en hooger
dan zij zelf (30).
Uit Moeders liefde leert men Gods liefde. Daarom geldt ook
van den catecheet, dat hij veel van kinderen houden moet en
niet beantwoorden mag aan het type, dat van Veldhuizen teekende
en waaruit ik slechts deze woorden overneem : „Niet slordig
kauwend op een stuk sigaar voor de klas. Niet met pijp en
pantoffels. De leerlingen moeten niet den indruk krijgen, dat
hij bang voor hen is. Hij moet zich thuis bij hen voelen, gewoon
zijn; evenwicht hebben is de voorwaarde om overwicht te hebben.
Niet fatterig gekleed, evenmin het andere uiterste" (31). Nog
een ander punt dient hier naar voren gebracht, n.l. dat de
.
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catechisatie tot hiertoe de schaduwzijde vertoonde van alle klassikaal onderwijs : het kind had slechts te luisteren. Wij moeten
het brengen tot actieve medewerking. Deze gedachte kwam ook
duidelijk naar voren op het reeds genoemde congres voor godsdienstonderwijs en op de vergadering van Evangelischen in
Mei 1928 (32).
Moet de docent in vroomheid en deemoed beantwoorden aan
zijn taak, zoo moet ook de omgeving in overeenstemming zijn,
met hetgeen er geleerd wordt.
Zijn er nu ongezelliger lokalen te verzinnen dan die, waarin
veelal Zondagsschool of Catechisatie gehouden wordt? Wordt
het uiterlijk er niet al te zeer verwaarloosd daar, waar aan
kinderen vuile, versleten boeken in handen gegeven worden,
beduimeld door honderden vuile handen, die ze vóór hen gebruikt hebben? Moeten zij daarbij eerbied loeren voor het boek
der boeken? Laten predikanten en kerkeraadsleden toch een
school voor havelooze kinderen bezoeken, daar zullen zij vernemen welke opvoedkundige waarde er aan gehecht wordt, dat de
boeken, die de kinderen gebruiken geen vlekje, geen ezelsooren
vertoonen. Ik heb er veelgebruikte boeken gezien, die den indruk
maakten, alsof zij juist door den boekhandelaar waren geleverd. Treffend is de tegenstelling, als men daarmee vergelijkt
de zorgvuldige wijze, waarop R. K. kinderen iden band van het
boekje, dat zij voor de le H. Communie ontvangen hebben, met
een zakdoekje bedekken, opdat niet de zweetende vingers er
een indruk op achter laten. Het ligt niet alléén daaraan, dat
deze boekjes hun eigendom zijn.
Is eerbied niet een der eerste begrippen, die een kind leeren
moet naast gehoorzaamheid, die helaas beiden in zoovele catechisatielokalen niet te vinden zijn? Is het er niet veelal een
janboel; wat de jongens nergens anders zouden durven, durven
zij daar. Dat ligt natuurlijk niet aan het vak, maar aan den
persoon, hetzij hij predikant of catechiseermeester is of een
goedwillend jong meisje. Maar goede wil en vroomheid helpen
hier niet. Wie geen orde kan houden, wie niet iets is door zijn
geheele persoonlijkheid, verstikt de door de ouders ontwikkelde
vroomheid en kweekt ongeloovige menschen. Daarom zou ik
aan alle catecheeten willen verzoeken om evenals Vorwerk een
antwoord te zoeken op de vraag: „Kann auch ein Pfarrer selig
werden?" (33). Verder verwijs ik naar hetgeen in de algemeene
beschouwingen (bl. 10) werd gezegd, betreffende de plicht der
sociaal paedagogisch geschoolden om volwaardige medewerkers
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te zoeken of op te leiden, waardoor het klassikale onderwijs
vanzelf meer individueel kan worden.
Natuurlijk staat ,de R. K. geestelijke ten opzichte van het
godsdienstonderwijs veel sterker toegerust dan de predikant,
dank zij den nimbus, die zijn persoonlijkheid omgeeft, dank
zij het geheele geordende systeem waartoe hij behoort, dank
zij ook zijn meer practische leiding aan seminaries, die protestanten missen. Bovendien verwijs ik naar hun boeken over
Caritas wetenschap, die een uitnemende sociale voorbereiding
geven. Toch weten zich ook zoo vele R.-K. jongens aan het
godsdienstonderwijs te onttrekken en wordt er ook hier geklaagd
over het droge en formeele. Daarom geldt ook voor hen de
vraag van Vorwerk.
Het ware te overwegen of godsdienstonderwijs voor alle kinderen, wier ouders volgens de volkstelling tot een kerkgenootschap behooren, verplichtend kan worden gesteld. Dan zoude
bij kinderen de overtuiging ophouden, dat het er niet op aankomt. Ik meen hiervoor te moeten pleiten, omdat de practische
ervaring leert, dat alle kinderen, ook de meest verwilderde
straatjongen gevoelig is voor godsdienst, dat er bijna geen mensch
is, die het buiten het bovennatuurlijke stellen kan ! Dit leert ons
ook ide volkenkunde; verder de drang naar mystiek en occultisme
daar, waar de kerken hun invloed verloren hebben, of ook de
neiging tot allerlei zonderling bijgeloof. Het is vooral de machtige
invloed der natuur, die ook den ongeloovigen mensch in een zielstoestand brengt, die tot het godsdienstige nadert. Anderen worden
tot de gedachte aan bovennatuurlijke invloeden gedreven doordien zij een inwendigen strijd voelen als tusschen goede en kwade
krachten, of omdat zij een bezieling, een ingeving, een intuïtie
voelen, die niet natuurlijk schijnt te zijn. Ook heeft de onttroning
der natuurwetenschap (als philosophie) en van het daarmee
verbonden materialisme, die eenigen tijd meende alles te kunnen
verklaren, de gedachte gewekt aan bovennatuurlijke krachten
en oorsprong. De psyche, die afgeschaft scheen, staat thans als
psychologie in het middelpunt der belangstelling en wijst de
gedachten op verschijnselen, die niet physisch verklaard kunnen
worden. De kentering is gekomen. Wel is men niet kerkscher
geworden, maar er kwam een verlangen naar religie en gemeenschap. Eindelijk erkennen wel alle paedagogen de groote waarde
van den godsdienst voor de opvoeding. De christelijke gedachte
ontwikkelt zich slechts zeer langzaam sedert 20 eeuwen. In die
ontwikkeling zijn eeuwen als dagen. Tot haar groei en bloei
,
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hebben wij ook hen noodig, die tot geen kerkgenootschap willen
behooren. Om de vijftig jaren herleeft het materialisme ter verdieping der christelijke gedachte.
Het schijnt mij een gewichtige taak der kerken te zijn ook
de Zondagsscholen en patronaten te verbeteren. Zooals zij nu zijn
hebben zij weinig vormende waarde, doen zij wellicht meer kwaad
dan goed. De discipline is er slecht, de leerkrachten weinig
geoefend, veelal nog te jong en te onervaren en zonder kennis
van het kind. Zij zouden er veel meer van weten, wanneer zij de
omgeving, waarin het kind groot wordt door huisbezoek leerden
kennen. Hier tegenover moet de eisch gesteld worden, dat
godsdienstonderwijs minstens evengoed moet zijn als schoolonderwij s en door even geoefende personen gegeven moet worden,
die niet alleen weten orde te houden, maar ook eerbied weten
te wekken. Wie dit niet kan, is als een wolf onder de schapen
en dient weggejaagd te worden. Het is wonderlijk, dat van
Protestantsche zijde het preeken steeds gewichtiger werd geacht
dan het onderwijs der kinderen, dat toch zoowel de moeilijkste
als ide voornaamste taak der geestelijkheid dient genoemd te
worden. Men wees daar wel eens op, maar men vond het toch
veel gewichtiger de aanstaande predikanten talen te laten beoefenen dan paedagogie en psychologie. Wat weet de gemiddelde
predikant van de psychologie van den adolescent? Wat weet hij
er van, dat men geen overtuiging mag opdringen, dat men alleen
dat bezit, wat innerlijk verworven werd?
Zeker is het eigenlijk de taak der ouders aan hun kinderen
onderwijs in godsdienst te geven en diende de geestelijkheid
slechts aanvullend op te treden, maar wij hebben er rekening
mee te houden, dat er zeer vele ouders zijn, die wel godsdienstonderwijs voor hun kinderen wenschen, maar dit geheel aan
anderen overlaten. Daarom moeten er anderen zijn, bereidwillig om die taak te aanvaarden, mits zij begrij pen, dat de
grondslag tot dit onderwijs moet zijn „het wekken van eerbied".
Slechts die onderwijzer, die zelf geëerbiedigd wordt, zal eerbied
voor God kunnen wekken, evenals eerbied voor anderen; toont
hij daarna de verhouding, waarin de mensch tot God dient te
staan, zoo wekt hij in een ieder eerbied voor zichzelf. Wie bij
het onderwijs dien eerbied niet weet te wekken, wekt spot. Die
eerbied wordt zeker niet gewekt, wanneer ouders en kinderen
slechts voor de Zondagsschool voelen, omdat er bedeelingen of
pretjes (Kerstfeest enz.) aan verbonden zijn.
Bovenal moet de predikant zijn leerlingen kennen, persoonlijk
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in hen belang stellen. Zij geven zich zoo gaarne, als zij die belangstelling voelen. Hij leert hen echter alleen kennen, zoo hij hen
aanmoedigt met alle vragen bij hem te komen. Een beantwoorde
vraag, een hierdoor weggeruimd tobben, is meer waard dan
de mooiste preek!
Vele predikanten houden zich bezig met sociaal werk, in de
eerste plaats met armenzorg, anderen met vrije jeugdvorming
onder meisjes of jongens, weer anderen zijn gemachtigden of
agenten van vereenigingen, die voogdijen over kinderen aanvaarden. Anderen stellen belang in den Groenen kruis arbeid,
in woningbouw, ziekenzorg, werkliedenorganisatie enz. Toch komt
het mij voor, dat er nog velen zijn, die meenen, dat hun taak
niet op sociaal gebied ligt. Door het verrichten van socialen
arbeid, blijft de predikant in aanraking met het leven van eiken
dag en doordringt hij de materieele wereld met iets van den
Christelijken geest. Buitendien toont hij, dat het woord naastenliefde en Christelijke solidariteit ook vorm kan aannemen.
„Christian teaching in the pulpit cannot be separated from
christian practice, and the preacher who possesses asome grasp
of social economics coupled with practical experience will move
and convince when the solely sensational appeal will irritate
and harden" (blz. 152. E. Macadam). Eischt men geloof op gezag,
zoo drijft men den duivel uit om plaats te maken voor Beëlzebub (34).
Iets beter is het in deze met de R.-K. geestelijkheid gesteld. In
de eerste plaats omdat de kerk de opleiding steeds in eigen hand
heeft gehouden en niet aan de Universiteiten overliet. De Universiteiten kweeken geleerden, beoefenaars der godsdienstwetenschap en de hoogleeraren behoeven de gedachte niet eens te
overwegen, dat hun leerlingen predikanten willen worden. Doet
de een of ander het toch, zoo is dit persoonlijke liefhebberij.
Op de Seminaries der R. K. kerk werkt alles direct op het
practische doel. Zoowel de philosophie als de moraal-theologie
passen zich aan de practijk aan, geven voorbeelden en beschouwingen, die aan het leven ontleend zijn (35). Wel heeft de Her-

vormde kerk haar eigen hoogleeraren aangesteld, die evenwel ook
onder den invloed van den akademischen geest geraken. Het is
wonderlijk, dat de Protestanten in deze nooit bij de R. Katholieken
ter school gingen. Zoo zij hun voorbeeld volgden zou de verstarde
Nederlandsche Hervormde kerk een verjongingskuur doormaken.
Er is nog een andere reden te noemen, waarom de R. K. geestelijkheid actiever is bij het sociale werk. Ik doel hier op de para-
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chiale indeeling. Zoo is bijv. ook de vrije jeugdvorming parochiaal geregeld en in de meeste parochies doorgevoerd, vele
hebben een patronaatsgebouw. Zoo beschouwt elke pastoor, elke
kapelaan de sociale zorg, hetzij voor de jeugd, hetzij voor volwassenen als zijn plicht.
Hoe krachtig wij ook voor de sociale ontwikkeling van den
predikant pleiten, zoo valt toch niet te ontkennen, dat er ook
een gevaar in schuilt als de predikant zich al te veel verdiept in
het sociale werk, want het eigenlijke werk, waartoe hij geroepen
is, ligt toch op ander, geestelijk gebied en het gevaar dreigt, dat
hij, die in sociaal werk opgaat, zijn hoogere roeping verwaarloost. Het komt mij voor, dat de Zwitsersche predikanten in deze
reeds de grenslijn overschreden hebben. Brengt de predikant
sociale kwesties op den preekstoel, dan leert de ervaring, dat
hij licht eenzijdig wordt. Want slechts zelden zal hij het
geheel overzien of hij loopt gevaar in zichzelf den hervormer
te zien.
Een behoorlijke sociale opleiding ontvangt de predikant in
Duitschland. Daar heeft men aparte professoren voor de practische vorming en men verlangt, dat de a.s. predikant onderwijzen
geleerd heeft en de sociale toestanden kent. Hiervan moet hij
op het examen in practische theologie (2e examen) het bewijs
leveren. De aanstaande predikanten bezoeken, na het eerste
examen te hebben afgelegd, hiervoor een predikanten-seminarie,
waar zij te samen in een huis wonen en onder leiding van twee
docenten zich in de praktijk oefenen. Wie dit niet wenscht, kan dit
practische jaar ook als assistent bij een predikant werkzaam zijn,
dien hij overal vergezelt en eventueel ook vervangt. Met toestemming der „KirchenbeHrde" mag hij ook dit jaar (Lehrvicariat)
in een opvoedingsgesticht doorbrengen of bij de inwendige zending
werkzaam zijn. Na achttien maanden volgt zijn tweede examen.
Bijzonder belangrijk is zeker de leerschool voor theologen
aan de groote inrichtingen te Bethel bij Bielefeld waarvan de
leider zegt: „Das Anschauen der grollen Wirklichkeit des Leidens,
wie es die ffluser von Bethel in tausend Gestalten zeigen, die
Wglichkeit fiir die Studenten wnrend der Ferien, fr die
Kandidaten ~rend der ganzen Dauer ihrer Arbeit, praktisch

in der „blauen Schiirze" den Ernst und die SBigkeit des Dienens
kennen zu lernen; das Leben in einer Gemeinde, die etwas von
der trapenden, heilenden und strkenden Kraft der Gemeinschaft
am Evangelium in sich hat, wird, wie wir hoffen, auch kiinf tig
manchem jungen Theologen von entscheidender Bedeutung
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fr sein kiinftiges Amt in der Kirche werden knnen" (36).
Buitendien is in Duitschland het vicariaat overal doorgevoerd,
d. w. z. zoolang de theoloog nog geen beroep heeft, wordt hij aan
een predikant als hulpprediker toegevoegd en bezoldigd.
In de Calvinistische kerk in Hongarije krijgt de student eerst
colleges in de paedagogie, daarna moet hij het 3 e en 4 e studiejaar
practisch sociaal of godsdienstig werk in de Universiteitsstad
verrichten onder leiding van een predikant. Daarna wordt hij
geëxamineerd en moet nu nog twee jaren op een dorp als
hulpprediker werkzaam zijn, voor hij beroepen kan worden (36a).

De Protestantsche kerk in Duitschland, met haar geconcentreerd
beheer, is zeer actief op sociaal gebied (37). Zij zelf onderhoudt
vrouwentehuizen, clubhuizen, rusthuizen, opvoedingsgestichten,
doorgangshuizen voor meisjes, crèches, kinderbewaarplaatsen
en bewaarscholen, observatiehuizen, jongelingsvereenigingen,
meisjesvereenigingen, kindersanatoria en vacantiekolonies, zij
beschikt over diaconessen, over vrouwen die bereid zijn families
te controleeren, die pleegkinderen houden, over anderen, die
genegen zijn als voogd of gezinshoofd op te treden, hetgeen men
alles samenvat onder „Inwendige Zending". De kerkelijke gemeente belast zich met de opleiding van leiders en leidsters voor
de verschillende takken van jeugdzorg, zoo ook voor de reclasseering (beantwoordende aan onze ambtenaren voor kinderwetten en reclasseering). Daar dus de Protestantsche kerk in
Duitschland en mitsdien ook elke afzonderlijke gemeente de
geheele jeugdzorg in handen heeft, zoo vereischt dit vanzelf,
dat de predikanten een goede sociale opleiding ontvangen. Verder
wordt in grootere gemeenten een predikant aangesteld, die zich
uitsluitend met het jeugdwerk heeft te belasten. De kerk heeft
haar eigen jeugdraad, gevestigd te Berlijn en verder onderjeugdraden voor kringen en gemeenten.
Nog verder is men in Duitschland gegaan door de instelling
van de „soziale Pfar~ter", waarvan er thans 4 zijn ingesteld.
Zulk een „amt" beschikt over een predikant, die niets anders
te doen heeft, dan de sociale vragen te onderzoeken en vast
te stellen wat de kerk tot hare oplossing kan bijdragen.
Hij heeft vooral naar middelen te zoeken, waardoor de kerk
zich kan aanpassen aan arbeiders, die reeds los van haar zijn,
waarvoor hij zoowel met werkgevers als met werknemers in
contact moet treden. Hij moet de sociale literatuur beheerschen en
die verwerken in protestantsch kerkelijken zin en geregelde
besprekingen voor de kerkelijke tijdschriften leveren. Zooals hij
,
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dus door het geschreven woord de sociale leider der andere
predikanten wordt, zoo heeft hij diezelfde taak te vervullen op
congressen. Hij vormt werkgemeenschappen uit leeken en predikanten en is de vraagbaak voor allen, die in de sociale questies
belang stellen. Buitendien geeft hij sociale cursussen voor
studenten, hij werkt mede in alle Christelijke arbeidersorganisaties
en zoekt contact met het religieuze socialisme. Het einddoel is
eenerzijds het ontstaan eener sociologie op Prot. Ev. basis en
het terugbrengen der arbeiders in de kerk. Naast deze predikanten, die zich geheel aan deze taak wijden, zijn er andere
aangewezen, die, daar zij slechts kleine gemeenten hebben, als
sociale predikanten hebben op te treden. De beweging breidt
zich sterk uit, zoodat er verschillende sociale PfarrMnter in
wording zijn. Daar de beweging nog jong is, is er nog geen
eenheid in de werkwijze verkregen (38).
Een eerste stap in deze richting (voor ons land) is wel de
uitnoodiging der algemeene synode, gericht tot de kerkelijke
hoogleeraren, om minstens 4 lesuren te besteden aan de diaconale
armenzorg, waarbij zij zelf of anderen als leiders optreden. Of
de stichting eener theologische-maatschappelijke afdeeling aan
de R.-K. universiteit te Nijmegen tot practisch handelen zal
leiden, blijft af te wachten (38a).
In Tsjecho-Slowakije werd besloten de studie der predikanten
met een jaar te verlengen voor de beoefening van philosophie en
sociologie. In Canada (Mac Grill university) heeft men verband
gelegd tusschen de sociale en de theologische faculteit. (Macadam bl. 87.)
Aan iederen predikant zou ik willen aanbevelen het boek van
Herz te lezen, vooral de eerste 50 bladzijden, die over de verhouding tot socialistische arbeiders handelen (38b).
Er kan geen twijfel zijn, dat de geleidelijke specialiseering der
predikanten een gunstigen invloed zal uitoefenen op de taaksopvatting van alle andere. De intellectueele en sociale prikkel,
die van genoemde specialiseering uitgaat, evenals van de verscheidenheid van richtingen bij Protestanten wordt aan R. Kath.
gegeven, door de naijver tusschen de Orden onderling en de
wereld geestelij ken.
Wij hebben reeds jeugdpredikanten, men wenscht anderen
speciaal met de Evangelisatie te belasten; in grootere gemeenten
zou men speciale catecheten kunnen aanstellen of, wat arbeiders
betreft, het bovengenoemde voorbeeld van Duitschland kunnen
volgen.
-
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Het ligt voor de hand, dat zulke predikanten een aparte
opleiding moeten ontvangen. Bovendien zullen zij natuurlijk in
contact moeten treden met sociale werksters op allerlei gebied,
waardoor zij een anderen kijk op de maatschappij zullen krijgen
en het conservatisme in hen overwonnen zal worden. Zij zullen
ook leerera begrijpen de boven door mij aangehaalde woorden van
Macadam : dat het brengen van alleen geestelijk voedsel de
onverschilligen of afvalligen irriteert. Het brood, dat het lichaam
onderhoudt, moet genoten zijn vóór men het geestelijke brood
in zich opnemen kan.
Daarnaast is een geheel andere beweging in opkomst, die ik
wil inleiden met woorden, die aan wijlen Mgr. Callier worden
toegeschreven : „de geestelijkheid is uitgepreekt, thans moeten
de leeken optreden." Kort voor zijn dood legde hij dan ook den
grondslag voor het leekenapostolaat, dat men in iedere parochie
aan het werk wenscht te zien. Voor dit leekenapostolaat wenscht
men de „kleine luiden" te gebruiken, die zich hiervoor aanbieden en die een speciale opleiding zullen ontvangen (38e). Zij
zullen vooral daar komen, waar de priester niet meer welkom
is. Geheel evenwijdig daarmee loopt eene beweging in de Ned.
Herv. en Ev. Luthersche Gemeente te Amsterdam, die belangstellende, gewone gemeenteleden oproept tot huisbezoek of wijkarbeid, in contact met alle christelijke sociale vereenigingen
in hun wijk. Wat de Nederl. Herv. Gemeente betreft stuit men
evenwel op den tegenstand van den kerkeraad, die van dit nieuwe
niets weten wil en de goedwillende wijkwerkers ageeren vooreerst slechts daar, waar de wijkpredikant hen steunt. Alles is
overigens nog zoo jong, dat men er zich nog geen oordeel over
kan vormen, voorloopig vrees ik, dat zoowel bij Prot. als bij
R.-Kath. men het geestelijke brood teveel op den voorgrond zal
stellen inplaats van eerst te zorgen voor de maatschappelijke
reconstructie.
Men diende te letten op de zending, die den zendeling-arts
vooruit zendt en niet minder op de Amerikaansche orde der
Columbusridders (R.-K.), die vooral ook op het gebied der volkswelvaart, van ziekenzorg en onderwijs werkzaam zijn. Ook de
Fransche Prot. beweging „La Cause" ware hier te noemen.
Pakt men de zaak niet practisch-menschkundig aan, volgt men
niet de indirecte methode, dan verloopt weer alles in de conservatieve banen van catechiseermeesters en St. Vincentianen. Tot
nu toe kennen wij in ons land nog niet de vrouwelijke helpsters,
die in Duitschland den predikant (39) of pastoor steunen. Toch
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gaat er van hen een groote invloed uit. Uit Breda vernam ik,
dat men wel in die richting gaat werken. Mannelijke en vrouwelijke helpers in de parochie zullen wel niet spoedig in het
aartsbisdom aangesteld worden, daar zelfs paters en religieuzen
met zeker wantrouwen teruggedrongen worden.
Na den predikant is het zeer zeker de geneesheer, die het
meest in contact komt met het volk en dit in al zijne nooden
kan leeren kennen. Nu wordt de geneesheer evenwel aan de
Hooge School uitsluitend gedresseerd om hulp te verleenen bij
lichamelijken nood en deze, die nimmer ophoudt en dagelijks
anderen vorm aanneemt, spreekt zoo sterk tot het gemoed, dat
hij er geheel mee vervuld is. Daarom schijnt er voor niets anders
plaats in zijn gedachten over te blijven. Vat hij zijn taak ernstig
op, dan zal de snelle ontwikkeling zijner wetenschap geregelde
studie blijven vereischen. Al wat hij leest, wijst hem ook weer
uitsluitend op hèt lichamelijke.
De geneeskundige stand daalde in de oogen van het publiek
door den materialistischen-naturalistischen geest, die van de
universiteiten uitging en waardoor de kwakzalvers groot werden.
Men verwaarloosde den zieke zelf en had geen oog voor den
bijna onbegrensden invloed, dien de ziel op het lichaam uitoefent (39a).
Toch zal de geneesheer, zoo hij een goed waarnemer is,
opmerken, hoezeer het lichaam onder den invloed van den geest
staat. Dan ziet hij in, dat hij dikwijls slechts daar genezing kan
brengen, waar hij den maatschappelijken toestand, waarin de
patiënt en zijn gezin verkeert, geestelijk ontleed heeft. Dan leert
hij ook inzien dat genezen niet alleen berust op kunde maar op
kunst. „The medical student must learn too treat persons rather
than diseases ; he must know their setting in home and workshop,

he must study the effect of external conditions upon disease,
and must appreciate the social and economie forces and conditions surrounding them . . . all the complex environment and
circumstances must be understood and used for preventive and
curative purposes" (blz. 156, Macadam). Dan komt hij evenwel
op een terrein, waarop hij, evenals de jonge predikant, geleidelijk met struikelen en vallen zijn weg moet zoeken, zonder
dat iemand hem daarbij leiding geeft_ Die leiding zal hij evenwel
ook na het voltooien zijner studiën nog kunnen ontvangen, zoo
hij het geluk heeft eene zuster van maatschappelijk werk (zie
beneden bl. 214 v.v.), naast zich te hebben. Dit samenwerken noemt
Richmond: een huwelijk van geneeskunde en maatschappelijk
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werk. De zuster van maatschappelijk werk is de tolk der
gemeenschap in het ziekenhuis en de tolk van het ziekenhuis
in de gemeenschap. Zij wordt door de geneesheeren en psychiaters in Amerika zoozeer gewaardeerd, dat zij van haar hulp
gebruik maken ook bij de behandeling van vermogende patiënten.
De geneesheer krijgt door haar menschen- en karakterkennis en
hij leert begrijpen, dat vele zieken geen geneesmiddelen maar
geestelijke of maatschappelijke leiding behoeven (40).
In Duitschland ontvangen de geneesheeren, die bestemd zijn
voor een staatsbetrekking op hygiënisch sociaal gebied een
speciale opleiding. (Salomon a. b. blz. 248, 249; 'Macadam blz. 156).
Voor Frankrijk geldt hetzelfde. Daar geeft men buitendien aparte
cursussen voor schoolartsen en aan zulke geneesheeren, die
helpen bij de bestrijding der Tuberculose en der Geslachtsziekten.
Zulke opleidingen zijn niet alleen wetenschappelijk maar ook
sociaal. Het is er immers niet mee afgedaan, dat de arts het individu tracht te leeren kennen, hij zal, als hij een sociaal voelend
werker wil zijn, ook op de groepsbelangen dienen te letten.
Het is verwonderlijk, dat de arts zich zoo eenzijdig concentreert
op het genezen van het lichaam, dat de meesten zelfs weinig
voelen voor de sociale hygiëne en het voorkomen der ziekten.
Dat laten zij gewoonlijk over aan die geneesheeren, die daartoe
een speciale roeping gevoelen en daarom schoolartsen, hygiënisten
of inspecteurs der volksgezondheid enz. geworden zijn. Zelfs,
zoo hij als gemeentearts optreedt, heeft dit op kleinere plaatsen
gewoonlijk geen invloed op zijne sociale ontwikkeling. Vandaar
ook de veelal zoo geringe beteekenis der gezondheidscommissies,
die, al hebben zij niet veel macht, toch buitengewoon verdienstelijk werk kunnen verrichten. Ik noem slechts : volkshuisvesting,
besmettelijke ziekten, melkvoorziening en dergelijke. Evenals
voor den predikant werd betoogd, dat de specialiseering van
een aantal onder hen opvoedend zal werken op al de anderen,
zoo geldt dit ook voor de geneesheeren. Zoo hebben immers de
schoolartsen reeds sedert lang ingezien, dat hun taak in de eerste
plaats een opvoedende is, en Dresel (41) zegt van alle genees-

heeren die een sociaal ambt bekleeden : „AufkMren, belehren,
erziehen wird so zur Flauptaufgabe dieser Aerzte." Deze geneeskundige ambtenaar ontvangt in Duitschland een aanvullende
opleiding voor het werk, dat hij te verrichten heeft en waarvan
hij het diploma verwerven moet (42).
Wij zouden minder geneeskundige ambtenaren noodig hebben,
zoo alle artsen zoo hoog stonden, dat zij zich steeds op een

De geneesheer en sociaal werk.

61

maatschappelijk standpunt plaatsten ten opzichte van ziekten,
fondsen, soc. vereenigingen en het geheele gebied der sociale
verzekering (ziekte, ongevallen, invaliditeit, t. b. c., sanatoria met
de daarbij behoorende regelingen en wetten). Al behandelt Liek
Duitsche toestanden, zoo zou ik zijn werken toch aan ieder geneesheer ter lezing willen aanbevelen (43).
Eigenaardig is het, dat geneesheeren, die zich buiten hun directe
terrein begeven (het genezen en voorkomen van ziekten) en
dus als sociale hervormers optreden een wonderlijke eenzijdigheid toonen, en hierdoor bewijzen, dat zij de wereld als een
laboratorium zien en dus blind zijn voor het buitengewone fijne
netwerk der maatschappij. Dit geldt o. a. van de eugenisten, op
wier wonderlijke voorstellen ik hier niet zal ingaan, dit geldt
evenzeer van hen, die deelnemen aan den strijd pro en contra
Neo Malthusianisme. Een Rutgers, die overal drukwerk laat
ronddeelen betreffende voorbehoedmiddelen, weet evenmin hoe
hij daardoor de moraliteit benadeelt als een Ausems met zijne
bewering: dat naar zijn ervaring er na het 16e jaar haast geen
ongerepte maagd meer voorkomt (43a).
Zeker staat de geringe sociale ontwikkeling van den geneesheer
in verband met het feit, dat hij niet als de predikant een vast
salaris ontvangt. Daarom is hij er aan gewend dagelijks elk
contact met menschen om te rekenen in geld. Telkens stuit men
in ide tijdschriften op klachten, dat de geneesheeren niets voelen
voor de in hun omgeving uitbesteede wezen of verwaarloosde
kinderen, dat zelfs bewegingen als het ,,Groene Kruis" niet
op hen rekenen kunnen en dergelijke meer. Sedert den laatsten
tijd heeft men te Utrecht sociale vacantiecursussen voor geneesheeren ingesteld. Of dit tot resultaten zal leiden hebben wij af
te wachten.
Daartegenover staat, dat het bevorderen der sociale hygiëne,
waar zij ziekten voorkomt, hen financiëel benadeelt. Toch mag
men hier zeggen, dat vele geneeskundigen voorgangers zijn en
waren in den strijd voor de verbetering der volksgezondheid.
Zij zijn gewoon dagelijks handelingen te verrichten, die in
strijd zijn met de belangen van hun beurs. Voor een krachtig
sociaal voelen pleit ook, dat onze geneesheeren niet adverteeren,
dat zij verder de gedachte verwerpen om een geneesmethode
geheim te houden om er voordeel uit te trekken. Ook werken
zij niet met geneesmiddelen, wier samenstelling zij geheim
houden.
Eenigszins anders staat het weer met hen, wanneer het sociale

'

62

De geneesheer en sociaal werk.

werk vereischt, dat er nieuwe vrouwelijke werkkrachten naast
hen worden geplaatst. In deze zijn zij maar al te zeer geneigd
concurrenten te zien. Ik noem hier vroedvrouwen, wijkverpleegsters, tuberculose-huisbezoeksters, zusters voor zuigelingconsultatiebureaux, enz. Zij zijn hem allen welkom, zoo hij zich in
een zeer groote praktijk verheugt, maar hij vreest, dat zij hem
concurrentie aandoen, waar de strijd om het bestaan voor hem
een zware is. Denkt hij goed na, zoo zal hij evenwel inzien,
dat alle zulke sociale werksters hem meer patienten brengen
dan zij hem ontnemen. Beslist antisociaal is verder de onverkwikkelij ke concurrentiestrijd, die bijna overal in kleinere plaatsen en ten platten lande tusschen collega's gestreden wordt.
Eindelijk wil ik niet onvermeld laten, dat vele geneesheeren
antisociaal handelen door een doctrinaire opvatting van het
ambtsgeheim. Zij verbeelden zich dit aan de eer van hun stand
schuldig te zijn.
Door de prikkelbaarheid op dit gebied benadeelen zij dan
patiënt en maatschappij (44).
Nu geldt van den geneesheer hetzelfde als van andere menschen
n.l. dat niet van allen geëischt kan worden, dat zij zich speciaal
aan sociaal werk wijden. Evenwel verricht hij in zijn kleinen
kring sociaal werk van de grootste beteekenis, zoo hij doordrongen
is van de juistheid der woorden van Prof. de Josselin de Jong:
„De taak van den arts is met één enkel woord te omschrijven:
dienen. Ja, dienen; maar hoe?
Dienen met al zijn kunnen en kennen, met overgave van zijn
geheele persoon, dag in, dag uit, zoo lang de krachten het
toelaten. Dá.ár gaat het om, en daarom alléén." (bl. 6.)
„Ik bedoel het „dienen", niet met kennis en vaardigheid, maar
met de volle overgave van zijn persoon." (bl. 10.)
„Allen moeten we den last van lijden, welke op de wereld
ligt, mee helpen dragen." (bl. 13.)
„Menigeen onder u, die als arts in een groote stad in de onderste
lagen der maatschappij of in de armoedigste streken van het
platteland zijn werkkring zal hebben, vindt daar een taak te
vervullen, welke van dezelfde orde is als die van Schweitzer
onder zijn negers." bl. 30. (45).
Zoo wij thans overgaan tot onze juristen, dan stel ik voorop,
dat wanneer een buitenlander mij vroeg, welke instellingen
ik in eigen land het hoogst stel, dan zou ik, na vergelijking met
andere landen, zonder twijfel antwoorden: „onze rechtspraak
of onze rechters, en onze journalistiek." Het eerste danken wij
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slechts ten deele aan onze wetgevers, die wel de zelfstandigheid
van den rechter waarborgden en zoo zijn integriteit ontwikkelden
maar in gebreke bleven onze juristen sociaal te ontwikkelen.
Bij de academische opleiding leert men hun wel economie maar
geen sociologie en dal heeft kwade gevolgen gehad voor onze
rechtspraak, want hierdoor ontstond het type van den ouderwetschen strafrechter, die alleen het feit en de daarbij passende
straf in het oog hield en met den persoon geen rekening hield.
Daarin kwam gelukkig verandering, niet door een betere opleiding, maar indirect door de kinderwetten, de psychopatenwet,
de wet van bewaring en de zich daarbij aansluitende specialiseering in : kinderrechters, politierechters, presidenten van strafkamers enz. Ook hier ging van specialiseering dezelfde opvoedende invloed uit, waarop ik bij de geestelijkheid en den
geneesheer gewezen heb. Een machtig opvoedend middel, zoowel
voor den rechter als voor den misdadiger, werd vooral de
voorwaardelijke veroordeeling, waarbij wel het „schuldig" wordt
uitgesproken en toch de straf wordt opgeschort. De ouderwetsche
rechters sterven nu geleidelijk uit.
Thans dient de rechter te weten, dat wat men vroeger „misdadige wil" noemde, slechts zelden een enkelvoudig verschijnsel
is. In den regel is het de uitkomst van een geheele groep
van verschijnselen en gebeurtenissen; anti-sociale daden komen
voort uit aanleg, milieu en een gebrekkige opvoeding. Wie
dit als waar heeft erkend, die ziet ook in, dat hij als
strafrechter zijn wijsheid niet meer alleen uit wetboeken heeft te
halen maar uit het leven, want dan is hij tevens een opvoeder
van zijn volk geworden. Dan weet hij, dat men de misdaden
niet met straffen bestrijden kan, tenzij deze tevens opvoedend
werken.
Evenwel is het een bezwaar te achten, dat terwijl de opvoedkundige bestrijding der misdaad geheel in handen ligt van
sociale werkers, de rechter toch niet verplicht is hun advies te
hooren. Er kan dus op een rechter, die zich geregeld door hen
liet inlichten, een ander volgen, die meent alles alleen te kunnen
beoordeelen. Hier moet de meest volledige samenwerking verlangd worden, die gelukkig ook, dikwijls althans bij de uitvoering
der kinderwetten, bereikt wordt. Dan zal hij de mentaliteit en
de levensomstandigheden van den arbeider loeren kennen en
dus meer van hem weten dan dat deze zich tegenwoordig
zooveel aanmatigt. Hij zal „begrijpen", omdat hij de roerselen
van zijn ziel zal kennen, hij zal wel „oordeelen" maar niet
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„veroordeelen", daar hij zich in de omgeving en in den levensstrij d van den beklaagde zal kunnen indenken.
„The legal profession penetrates into the secret parts of
human life, and is concerned with its abnormalities and moral
diseases almost more than any other, and experience in social
work is particularly useful as giving opportunities of studying
the behaviour, customs, and ideas of all varieties of people,
many of whom would not be encoutered in ordinary life" (46).
Op de vergadering der vereeniging voor strafrechtspraak (Mei
1928) drong zich voortdurend de questie naar voren van de
specialisatie en opleiding van den strafrechter, waarom besloten
werd op de volgende vergadering dit punt als hoofdschotel te
behandelen. Voor deskundige (gespecialiseerde) straf rechters,
pleit ook de redacteur van het Maandblad (47), daar het ambt
van den strafrechter in de laatste jaren (zie bovengenoemde
wetten) totaal van karakter veranderde. Wel vinden wij bij de
rechters warm gevoel voor de nieuwe eischen en trachten zij
zich aan de nieuwe gedachten aan te passen, maar van de zijde
van het Staatsbestuur gebeurde er nog niets. Toch moeten wij
hebben: een gewijzigde academische opleiding en een strafrechtelijke carrière. Daarom heeft ook de Bond der Duitsche
vrouwenvereenigingen zich tot de Regeering gewend met het
verzoek : aan de juristen een sociale opleiding te geven. Aan de
faculteit der rechten te Leuven bestaat een school voor politieke
en sociale wetenschappen. In Amerika heeft men maatschappelijke werksters aan de rechtbanken verbonden, die het punt
zoeken, waar de belangen van de gemeenschap en die der
betrokken individuen elkander kruisen. Zij brengen alles aan,
wat ter beoordeeling van een mensch dienstig is. Richmond is
dan ook van meening (48), dat het maatschappelijke werk invloed moet gaan uitoefenen op het geheele rechtsmechanisme
met inbegrip der functies van wetsinterpretatie en wetshandhaving. Geschiedt dit, dan zullen veel van de huidige technische
maatregelen overboord worden geworpen.
Zoo wij van den rechter verlangen dat hij opvoedend handele,
zoo dienen wij hem ook in de gelegenheid te stellen zich door
paedagogie, psychologie en sociologie hiertoe voor te bereiden.
Hij moet reeds als student practisch sociaal werk doen, door
tewerkstelling op verschillend terrein, vooral op dat der reclasseering. Uitnemend is ook de van Utrecht uitgaande beweging
om juristen bij de politie aan te stellen.
De kantonrechter, die zijne taak naar behooren opvat, dient
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het sociale leven, vooral den invloed dien handel en industrie er
op uitoefenen, terdege te kennen. Waar hij zijn beroep begrijpt,
zal hij niet op eenzijdige wijze er naar zoeken, welke van de
twee strijdende partijen ongelijk heeft, maar veeleer zal hij aannemen, dat waar twee strij den, beiden schuld hebben. Hij zal
dus trachten te bemiddelen, een oplossing te zoeken, vredestichter te zijn, wat in de oude instelling van den vrederechter
(Friedensrichter, Juge de Paix) zoo aardig was uitgedrukt.
Hiervoor is ook noodig, dat hij ten allen tijde als mensch
toegankelijk zij en bereid bezwaren en klachten aan te hooren.
Ook in deze tegemoetkomende houding mag hij vooral geen
verschil maken tusschen de standen. Naar mij werd medegedeeld
voldoet de kantonrechter ten platten lande vaak niet aan dien eisch.
De achting voor den rechter zoude niet weinig verhoogd
worden, zoo het bemiddelend vonnis steeds meer ingang vond.
Dan wordt de verbittering bij de verliezende partij vermeden.
Een bemiddelend vonnis behoedt den rechter voor eenzijdigheid,
het moet op den duur alle justitiabelen het meest imponeeren
en hun vertrouwen wekken. Wie zich voldoende losmaakt
van het denkbeeld dat eene procedure te beschouwen is als een
aanval en verdediging van partijen, doch veeleer een weg tot
voorlichting van den rechter, zal aan de strijdlooze procedure
de voorkeur geven. Deze strijdlooze procedure draagt een zooveel
voornamer karakter dan een strijdvaardige. Dit geldt niet alleen
voor partijen, maar ook voor haar raadslieden. De raadslieden
zijn het orgaan, waardoor partijen spreken; de toon van dezen
vindt dus ook bij genen weerklank. Een strijd stuwt de, tot op
zekere hoogte onvermijdelijke eenzijdigheid van advocaten zoodanig op, dat zij leidt tot een vertoon van overtuiging, hetwelk
niet meer imponeert. Indien toch de uitoefening van het beroep
van den advocaat niet steeds dien eerbied afdwingt, waarop deze
wegens het gewicht zijner werkzaamheid aanspraak heeft, dan
is voorzeker het betrachten van de uiterste eenzijdigheid in het
voorstellen van zaken als een belangrijke verklaring hiervan
aan te merken (48a).
Zoo wij nu meenen, dat onze advocaten zich op het
sociale standpunt moeten stellen, dan stuit men direct op het
niet geringe bezwaar, dat de meeste advocaten in strafzaken
jonge, onervaren mannen zijn, die pro Deo moeten optreden,
dus werken moeten zonder vergoeding hiervoor te ontvangen.
Ernst en lust zijn dan dikwijls ver te zoeken. Dit heeft verder
wel eens ten gevolge, dat de welvarende jongere leden der
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balie deze pro Deo gevallen soms door anderen tegen betaling
laten waarnemen. De oudere en bekwaamste leden van het corps
wenden zich liever tot de civiele rechtspraak en het is veelal
gebruikelijk hen van de pro Deo zaken te verschoonen. Ook leidt
het volgens de beweringen van ambtenaren der kinderwetten
soms tot het misbruik, dat pleitbezorgers in pro Deo zaken zich
toch door de ouders laten betalen (geschenken ontvangen). Deze
doen dit gaarne, opdat de raadsman zich alle moeite getrooste
om het kind te onttrekken aan de opvoedkundige maatregelen,
die de kinderrechter noodig acht. Dan worden natuurlijk alle
denkbare juridische spitsvondigheden of chicanes te pas gebracht.
Men noemt dit handhaven van het recht. De domme leek noemt
het rechtsverkrachting.
Er is een eigenaardige tegenstelling tusschen de zelfbeoordeeling
der advocaten, die gaarne van hun „nobile officium" spreken, en
het volk dat hen dikwijls voor leugenaars uitmaakt.
In de Bretagne wordt St. Yvo hoog vereerd en van hem zingt
het volk dat hij wel advocaat was maar geen dief.
„Sanctus Yvo erat Brito
Advocatus et non latro
Res miranda populo !"
Gedurende de jaren dat ik in Indië verblijf hield, bemerkte
ik steeds, dat rijke en oneerlijke Chineezen bij hun practijken er
rekening mee hielden, dat zij den knapsten advocaat betalen
konden. Zij zagen in hem een diefjes-maat. De Javaansche dalang
bespot den advocaat als den beschermer der boeven.
Dit is een gevolg der oude opvatting dat de verdediger alles,
maar dan ook absoluut alles mag — neen moet doen, om zijn
cliënt buiten de veroordeeling te houden. Ook dan, wanneer het
welbegrepen belang van den cliënt anders zou vragen, ook daar
waar de maatschappelijke veiligheid, de rust en de zekerheid
van de groote burgermassa daardoor in 't gedrang komen. Deze
opvatting werd tot nu toe nog steeds door de wet gesteund.
Daarom zal de raadsman van den ouden stempel, al beschouwt
hij zijn cliënt als een moreel minderwaardig individu, toch
trachten hem een vrijspraak te verzekeren, hem een ontslag
van rechtsvervolging te bezorgen, daarvoor zal hij zoeken naar
elk nietigheidje in de dagvaarding en dit nietigheidje ten nutte
van zijn cliënt uitbuiten. Dat noemt men dan: „het recht doen
zegevieren !" Die oude opvatting oefent een noodlottigen invloed

uit op mensch en maatschappij, want de misdadiger gaat rekening
houden met de mazen, die elke strafwet, elk onderzoek, nu
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eenmaal heeft, om met behulp van zijn advocaat er onverlet
doorheen te kruipen. Zij verkracht het rechtsbewustzijn en
benadeelt de maatschappij, die er moreele aanspraak op heeft,
dat haar leden beschermd worden tegen inbreuken, welke nu
eenmaal in geen maatschappelijke orde kunnen worden geduld.
Zij stijft den misdadiger in zijne onwaarachtige houding, zij doet
het moreel dalen van den advocaat, die met hem één lijn trekt om
den wille van het te behalen succes tegenover den Staatsaanklager.
Konden wij deze oude opvatting geleidelijk doen verdwijnen,
zoo zou de achting voor den advocaat in strafzaken rijzen. Zijn
ambt zou waarlijk een „nobile officium" worden, zoo hij zijn taak
meer sociaal, meer opvoedkundig opvatte en daarin met den
rechter samenwerkte (49).
Wat van den pleiter in strafzaken geldt, kan ook van den
pleiter in civiele zaken gezegd worden. Behalve het reeds genoemde verwijs ik nog naar een artikel van Mr. B. P. Gomberts
(50), waaruit blijkt, dat men ook in deze gedingen argumenten
kan gebruiken, die allesbehalve fraai, zoo niet perfide genoemd
dienen te worden. Daarvan zegt hij : „ware het mogelijk een
gentlemens agreement tusschen de advocaten te sluiten, om in
het algemeen belang en natuurlijk ook in het eigen belang (want
hier geldt: „heden ik, morgen gij") zich van de beschreven
verweermiddelen niet te bedienen op straffe van disciplinair
ingrijpen der Raden van Toezicht, dan zou reeds heel wat gewonnen zijn." Op deze wijze zou dus de advocaat zelf het
immoreele in zijn beroep, waartoe wet en gewoonte hem tot
heden dreven, kunnen wijzigen.
Behartigenswaardig acht ik ook het standpunt van den thans
te Parijs veel besproken advocaat Mr. Georges Scapini, die zoo
weinig mogelijk pleit, maar er een specialiteit van maakt alle
zaken te schikken, daar naar zijne meening zelfs een slechte
schikking beter is dan een goed proces.
Sociaal werk verricht de Bali daar, waar zij bureaux voor
advies- en rechtsbijstand voor minvermogenden tot stand brengt
en kostelooze adviezen aan vereenigingen van sociaal werk
verstrekt, waarom vele rechtsgeleerden dan ook lid van dergelijke
vereenigingen zijn. Bovengenoemde bureaux zullen evenwel
slechts dan ware sociale beteekenis krijgen, als zij zich tevens
laten voorlichten door ervaren sociale werkers.
Ten slotte acht ik het de voornaamste plicht onzer rechtsgeleerden, dat zij ons strafstelsel steeds meer wijzigen in dien
zin, dat het preventief en opvoedkundig werkt of ook een
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zoodanige soepelheid verkrijgt, dat de rechter volle vrijheid heeft
tot de meest ver doorgevoerde individualisatie.
Wij moeten trachten aan de bedoelingen der wet te voldoen,
maar deze vertolken door eerbied te hebben voor de persoonlijkheid. Overal waar de handhavers der wet die dingen
over het hoofd zien, die een hulp of een hindernis voor de
persoonlijkheid zijn, overal waar zij in gebreke blijven individueele verschillen te bestudeeren en in aanmerking te nemen
(waardoor zij ongelijkheden, gelijkelijk behandelen), houdt de
bedoeling van de wet zoo weinig verband met haar daadwerkelijke toepassing, dat beide langs elkander schijnen heen
te glijden als schepen in donkeren nacht.
Ons strafrecht moest veel meer rekening gaan houden met
het veroorzaakte leed, dat zoowel van materiëelen als van
geestelijken aard kan zijn en men moest het door den misdadiger zooveel mogelijk, door eigen inspanning laten vergoeden.
Evenzeer moest het bij de bepaling der straf meer letten op de
gezindheid dan op het bereikte nadeelige resultaat; want ik zie
niet in, waarom de misdadiger, die met voorbedachten rade een
moord wil plegen, zwaarder gestraft wordt als hij zijn doel bereikt, dan zoo hij dit mist. Wij vragen verder om eene andere
opvatting van de regelen van het procesrecht door wijziging of
aanvulling der wet. Is het niet bedroevend, vast te stellen (51) hoe
vaak regelen van procesrecht, die er toch eigenlijk alleen maar
moesten zijn om misslagen te voorkomen en eerlijk strijden te
bevorderen, noodelooze belemmeringen opleveren voor rechtzoekenden.
„Het is mogelijk, dat het met de wet in de hand niet anders
kan; dat een billijke zaak moet stranden, omdat een eischer
een woord te veel of te weinig in zijn dagvaarding, — een gedaagde niet voldoende in zijn verweer heeft gezet.
Een ideaaltoestand is dat niet, zelfs niet een benadering daarvan.
Waarom stelt de rechter een eischer niet in de gelegenheid
zijn dagvaarding aan te vullen, als hij van meening is, dat daaraan iets ontbreekt wat volgens hem van gewicht is voor de
beoordeeling der zaak? Waarom kan de rechter niet tot een
gedaagde partij zeggen : „Uw verweer is onvoldoende, wil mij
over die-en-die punten nadere inlichtingen geven, indien gij
ten minste wilt voorkomen, dat ik den eisch, bij gemis aan
behoorlijke tegenspraak, zonder meer toewiïs."
Dat stuit alles af op leerstellige bezwaren, welke m. i. slechts
ten deele op de wet zelf gegrond zijn. Men leert, dat de rechter
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bij ons in civiele zaken „lijdelijk" is: hij mag niet ingrijpen in
den strijd, die de partijen te zijnen overstaan voeren, de omvang
van den strijd wordt door dagvaarding en verweer bepaald,
herstel is slechts mogelijk van klaarblijkelijke vergissingen, veroordeeling kan niet volgen, als datgene wat gevorderd wordt niet
volgens de wetten der logica voortvloeit uit de stellingen der dagvaarding, al blijkt ook later in het proces de waarheid van feiten,
die aan den logischen schakel der dagvaarding ontbraken.
Het proces moet een ridderlijk tournooi zijn, zeker, maar het
moet toch ook méér zijn dan dat. Een zeker element van sport
zal nergens ontbreken, waar twee partijen zich met elkaar meten,
en er moeten spelregels zijn. Maar bij een proces gaat toch
de materieele waarheid boven alles, zelfs boven een in vakkringen bewonderd „middel van niet-ontvankelijkheid".
Ten slotte verwijs ik nog naar het streven van den Duitschen
jurist F. J. Klein: dat het recht en het proces niet op strijd,
botsing, overwinning van partijen mag zijn gericht, maar op
bevrediging van de idealen van goedheid, liefde en verzoening.
Het recht moet meer in dienst gesteld worden eener algemeens
ethiek.
Aan zijn verlangen dat de eenvoudige man, de meest eenvoudige rechtsbeginselen zal leeren kennen, komt reeds eenigszins
het aardige boekje van Mr. H. van Haeringen tegemoet (52).
Den grootsten invloed van sociaal paedagogischen aard kan
verder ook de officier uitoefenen en men zou dit van hem
moeten eischen, overal daar, waar persoonlijke dienstplicht
bestaat. Waar die algemeen is, leven toch alle jonge mannen
minstens één jaar van hun leven en dikwijls meer onder den
invloed der officieren. Vroeger werd de officier in 't geheel
niet voor deze taak voorbereid. Sedert had de ontevredenheid
in het leger het gelukkig gevolg, dat althans aan de" Koninklijke
Militaire Academie en den Hoofdcursus te Breda de militaire
paedagogiek als leervak bij ministrieele aanschrijving werd
ingevoerd.
Zij is er dus nu, maar nog niet als officieel leervak, zoodat men
geen °ogenblik zekerheid heeft, dat ze ook behouden blijft.
Aan de scholen voor verlofsofficieren worden besprekingen van
paedagogischen aard gehouden. Verder danken wij aan de langdurige mobilisatie een aantal studies van officieren (53), die hun
taak begrepen hebben en zich werkelijk opvoeders van hun
volk voelden. Zij wilden niet alleen opleiden maar ook opvoeden. Aan hun beschouwingen is het volgende ontleend:
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Zij verlangen, dat de kazernes als het ware eene voortzetting
der volksschool en een uitbreiding der Volksuniversiteit worden
zullen, waar de gelegenheid bestaat om uit een soldaat een goed
burger te vormen. Daarom moet men ook met hem praten over
de stroomingen in de Maatschappij. De officier moet den soldaat
tegemoet treden met de grootste welwillendheid, hij moet trachten
geestdrift in hem te wekken voor al wat nuttig, goed en schoon
is. Hij moet zijn rechtsgevoel ontwikkelen evenals het gevoel van
saamhoorigheid en eerbied voor de meening van anderen. Door
zijn persoonlijk voorbeeld en door gesprekken, die liefst onder
vier oogen moeten gehouden worden en waarvoor men een vast
uur beschikbaar moet stellen, moet hij den soldaat moreel en
materieel steunen. Het is niet moeilijk dezen invloed te verkrijgen,
zoo men slechts warme belangstelling toont in zijn persoonlijkheid, zijn gezin en zijn betrekking. Men behoeft niet te vreezen,
dat de discipline hieronder zal lijden, want men kan daarnaast
in alle dienstaangelegenheden toch zeer streng blijven. Ook de
ondergeschikte weet strenge leiding en vaste hand te waardeeren.
Meermalen heb ik door schooljongens een leeraar hooren
prijzen met de woorden: ,,hij is streng maar rechtvaardig."
Waardeert dit een schooljongen, zoo geldt dit niet minder van
den soldaat. Men vergete toch niet, dat rechtvaardig zijn hetzelfde
is als streng voor zichzelf zijn. Men stelt dus dan aan zichzelf
dezelfde eischen als aan de ondergeschikten. Verslapt onze zelftucht, zoo komen wij tot onrechtvaardigheden. Toch is dit niet
zoo heel erg, mits men ook steeds bereid is tot rechtsherstel,
waar het recht geschonden werd. Daarom moet men het recht
van beklag hoog houden en de verdediging van een verongelijkte,
als iets heiligs beschouwen. Ook het „kankeren" houdt op,
waar de soldaat ondervindt, dat men alles belangrijk acht wat
in verband staat met zijn dagelijksche verpleging, zooals kleeding,
voeding, ziekenverpleging, kazerneering en verder al wat gedaan
wordt voor zijn ontwikkeling en zijn ontspanning. De officier
moet er rekening mee houden, dat de gemiddelde jonge man
zich nu eenmaal schaamt om hoogere beginselen als godsdienst,
vaderlandsliefde, gemeenschapsgevoel en zedelijkheid onder kameraden te belijden. Dit schaamtegevoel komt zoowel uit ver-

legenheid voort, als uit het verlangen, om dat wat hij voelt niet
aan anderen te laten merken, al ware het alleen maar omdat
hij ,,gevoel toonen", onmannelijk acht. De zachtere trekken in
zijn wezen zullen bij den jongen man gewoonlijk eerst voor
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den dag komen, als hij zijn onvolledig ik door de vrouw heeft
aangevuld, en zij komen eerst tot bloei, als hij huisvader geworden
is. Op deze eigenaardigheid in het ontwikkelingsproces van den
jongen man zullen wij later nog eens terug moeten komen.
Toch verdient hier reeds vermeld te warden, dat wij daarin
een noodzakelijke ontwikkelingsphase van den jongen man
hebben te zien, die hem moet voorbereiden voor den strijd des
levens. Om hem juist te beoordeelen houde men goed in 't oog,
dat hij nog in deze phase verkeert, als de dienstplicht hem met
velen van zijn leeftijd in de kazerne vereenigt. Dan zal, al was
de hem natuurlijke ruwheid nog latent, deze hier doorbreken,
daar bij opeenhooping van menschen steeds de laag staande
psyche der menigte geboren wordt. Niemand blijft dan wat
hij was, hij wordt wat de menigte uit hem maakt.
Onze kazernes zijn thans veelal nog leerscholen van ruwheid,
waar veel gevloekt en getierd wordt, waar demoralisatie op
zedelijk gebied de meesten besmet. Daarom is het de zware taak
van officier en onderofficier het beter ik van den soldaat uit
de tyrannie van den geest der menigte te bevrijden.
Wij raken hier een volksbelang, dat niet hoog genoeg geschat
kan worden, want het geheele volk heeft er belang bij zijn zonen
te beveiligen voor de verschrikkelijke gevolgen der geslachtsziekten. Evenwel kan er niets bereikt worden, wanneer officieren
in deze hun taak niet begrijpen, daarop niet worden gewezen,
hiervoor niet worden opgeleid, wanneer de voor paedagogie onontvankelijke kaderleden niet uit het leger worden verwijderd.
Het zou voor de officieren een uitnemende vooroefening vóór
hun beroep zijn, zoo zij zich tijdens de studie intensief bezig
hielden met de vrije jeugdvorming zooals met de padvinderij, met

gymnastiekvereenigingen of wandelclubs.
Het zal dikwijls tot goede resultaten leiden, zoo de officier
bereid is samenwerking te zoeken met ouders en voogden, soms
ook met iechtgenooten van karakterzwakke militairen. Maar
nooit mag dit geschieden buiten hen om, het is slechts geoorloofd met hun volle medeweten.
Vele Nederlandsche officieren zijn tot hier toe al te zeer geneigd
geweest om het slechte Duitsche stelsel te volgen, dat van
de soldaten stomme onbezielde marionetten maakt, die uitsluitend door strenge tuchtmaatregelen in toom kunnen warden
gehouden. Heeft deze wereldoorlog ons niet geleerd, dat de
Fransche soldaat, die een denkend wezen is en veel meer
uit eigen aandrift handelt, niet voor den Duitscher onderdoet?
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Alle wilsuitingen van den officier moeten uit een motief
geboren worden, een zedelijke overtuiging moet er aan ten
grondslag liggen. Het ware gehoorzamen is een zich onderwerpen uit vrijen wil, want slechts hieruit wordt de daad
geboren. „Bevelen" is ook in de weermacht vaak moeilijker
dan „gehoorzamen".
De militaire strafrechtspraak moet evengoed als het gewone
strafrecht de verbetering van het individu beoogen. De formeele
straf is een noodzakelijk kwaad, waarvan men zich zoo min
mogelijk bedienen moet; werkt zij al iets goeds uit, zoo zal zij
dit toch slechts daar doen, waar zij zoo spoedig mogelijk op de
verkeerde daad volgt, want anders is het individu niet meer
onder den indruk van het anti-sociale zijner handeling. Onnoodige, of te zware straffen veroorzaken slechts wrevel of weerspannigheid. Vooral is de celstraf een tweesnijdend zwaard,
daar zij licht tot verharding of onverschilligheid leidt. Voor
den moreel minderwaardige is zij zelfs verwerpelijk, omdat zij
tegemoet komt aan zijne luiheid.
De officier, die zijn werk goed opvat, heeft een zware taak.
Hij kan slechts slagen door het dagelijks beoefenen van zelfcritiek, zelfverloochening en algeheele toewijding.
Hoe meent men nu den toekomstiger beroepsofficier voor
zijn taak te moeten opleiden? In de le plaats doceert men hem
,,omgangskunst", omgang met oudere en jongere soldaten, oud
en jong kader, collega's en chefs. In de 2e plaats behandelt men
met hem psychologie, zoowel de psychologie van den enkeling
gedurende zijn ontwikkeling, als ook die der massa en van den
mensch gedurende den oorlog. Daarna bespreekt men sociale
vraagstukken, de verhouding van werkgever en werknemer,
allerlei vakvereenigingen en sociale wetten in de overtuiging, dat
80 à 90 0 /0 van de Nederlandsche 'dienstplichtigen voelt, denkt
en zich uit met een arbeidersmentaliteit. Men leert hem het

Nederlandsche volk kennen in zijn samenstelling, eigenaardigheid, dialect en karakter. Eindelijk voert men hem de practijk in,
door het bezoeken van gevangenissen, rechtszittingen, fabrieken
en instituten van allerlei aard, en door hem practisch in kennis
te brengen met armenzorg, reclasseering en dergelijke. Ook
worden hem allerlei opdrachten verleend, die hij schriftelijk
heeft te bewerken. De invoering dezer paedagogische opleiding
is nog te jong om thans reeds over practische resultaten in
het leger te kunnen spreken. Toch blijkt dit onderwijs in dien
zin vruchtdragend te zijn, dat vele leerlingen er reeds door
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opgewekt werden geheel vrijwillig aan allerlei sociaal werk
deel te nemen. Hierdoor zal dan ook geleidelijk de opvatting uit
het Leger verdwijnen, die handhaving eener harde subordinatie
als eenig opvoedingsmiddel kende, en waarin het hooge, het
opbouwende element in de opvoeding werd gemist.
Genoemde treurige opvatting had het bekende resultaat, dat
b.v. onze oud-Indische militairen in den regel onbruikbaar blijken
te zijn voor de maatschappij. De toestanden in de landbouwkolonie te Poespo (Java), te Harderwijk en Nunspeet zijn de
gevolgen van dit stelsel.
Wie deze bladzijden over den officier gelezen heeft, die zal
daaruit wellicht den verkeerden indruk krijgen, dat de opleiding
van den officier weinig te wenschen overlaat. Dan verliest men
evenwel uit het oog, dat wat ik meedeelde toekomstmuziek is,
maar er blijkt uit, dat er toch zijn, die weten hoe het zijn moest.
Een juister indruk van hetgeen er is, verkrijgt men uit de beoordeelingen der opleiding van den officier, zooals die door
C. P. Brest van Kempen en C. C. de Gelder (54) gegeven werden.
Ik ontleen hieraan slechts het volgende:
„De intellectueele ontwikkeling en de karaktervorming van
het officierskorps worden sinds tientallen jaren ernstig benadeeld,
doordat het stelsel van onderwijs en van opvoeding aan de
Bredasche Academie nog in het meest achterlijke stadium van
ontwikkeling verkeert. Het is meer dan tijd, dat een grondige
hervorming aan dezen toestand een einde maakt."
„Het geheele gebouw van onze officiersopleiding is helaas z6(5
wrak, dat het niet meer hersteld kan worden en elk oogenblik
gevaar oplevert voor de inwonenden. Daarom behoort men het
onverwijld te ontruimen en te vervangen door een geheel nieuw
bouwwerk, dat een ruime accomodatie toelaat, en welks inrichting en bouwtrant geheel in overeenstemming zijn met het
tijdperk, waarin wij thans leven. Het onvermijdelijke slechten
van het oude gebouw behoort niet revolutionnair en met één
slag, doch met de grootste voorzichtigheid te geschieden, wijl
zich tusschen de materialen, waarmede het is opgetrokken, vele
goede en kostbare bouwsteenen bevinden, die met succes benut
kunnen worden bij den opbouw van het nieuwe werk ; zij moeten
dus geheel gaaf uit de afbraak te voorschijn komen. Tot die
bouwsteenen behooren o. a. de aanwezige goede leerkrachten
en overige ambtenaren, de leermiddelen en de bibliotheek."
Luitenant kolonel de Gelder, geen vreemdeling in de militaire
onderwijswereld, oefende een scherpe critiek op de tegenwoordige
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stelsellooze opleiding (Vereeniging krijgswetenschap 24 Oct. 1924),
waaruit o. a. het volgende blijkt:
Niettegenstaande de bedoeling van het leger in vredestijd geen
andere kan zijn, dan opvoeding en onderwijs te geven, niettegenstaande in alle reglementen van „opleiden" en „onderwijzen" wordt gesproken, heeft men, ook in de hoogere regionen,
voor het essentieele maar weinig hart, maar geringe belangstelling, maar matig begrip.
Deze vernietigende getuigenissen heb ik nergens zien tegenspreken maar wel bevestigen, en wij zouden dus nog iets kunnen
leeren van Mussolini, die de bevelvoerders er op wees, dat zij
nooit genoeg aandacht kunnen wijden aan de handhaving van
het moreel, niet slechts met mechanische en disciplinaire middelen, maar met begrip van de psychologie van het volk onder
de wapenen. Zouden de relletjes te Ede (1924) en wat daarna
in Assen gebeurde (1926) nog niet voldoende zijn om de oogen
der Regeering te openen voor haar plicht, om een beteren geest
te brengen in den troep bij de herhalingsoefeningen? Is het niet
haar plicht er voor te zorgen, dat werkgevers niet het recht
hebben hun menschen te ontslaan, als deze onder de wapenen
moeten komen, of schadevergoeding te verleenen voor werkeloosheid of andere verliezen, die daaraan verbonden kunnen zijn?
Is het niet haar plicht er voor te zorgen, dat de oefeningen zoodanig worden ingericht, dat de deelnemers er belang in stellen,
dat zij een meer opwekkend, een sportief karakter dragen,
zoodat ieders individueele behendigheid tot het slagen bijdraagt?
Is het niet haar plicht den diensttijd en dus ook den vrijen tijd
der soldaten zoodanig te regelen, dat hun intellectueele en moreele
ontwikkeling er door verhoogd wordt, wat aan het geheele
volk ten goede zal komen? Heeft de Staat er niet aan te denken,
dat hij al deze jonge mannen uit hun milieu rukt en in abnormale
maatschappelijke omstandigheden brengt? Niet alleen door de
opeenhooping en door den dril, maar ook door de lichamelijke

en geestelijke afhankelijkheid, waarom hij er voor zorgen moest
dat dit gecompenseerd werd door behoorlijke ontspanning aan
te bieden. Men bereikte reeds goede resultaten waar particulieren
geldmiddelen ter beschikking stelden, maar daar dit slechts
plaatselijk of bij uitzondering geschiedt, zoo moet de Staat de
middelen ter beschikking stellen, om in alle garnizoenen voor

gepaste ontspanning en intellectueele ontwikkeling te zorgen.
Evenwel niet naar een bepaald schema maar in overleg met
het nader en de officieren. Is het niet treurig zoo in het „Wacht-
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woord" (het orgaan van de protestantsche leger- en vlootpredikanten) geschreven kan worden : „Ik zag meer dan eens
jonge mannen, vol vaderlandsliefde en met de beste voornemens
om goede soldaten te zijn, in de kazerne komen; als zij na eenige
maanden weer vertrokken, waren zij onverschillig geworden voor
de nationale zaak en van leger-vrienden omgeslagen in antimilitaristen. De gevoelens, die hen bezielden bij hun intrede in
de kazerne, waren niet versterkt, maar vermoord." Ik eindig
met eenige woorden van Kolonel van Gelder (blz. 28) die op
de vraag: „waarom zou de officier eigenlijk studeeren?" het
volgende antwoordde :
„In de vrije beroepen dwingt de concurrentie, de zucht tot het
maken van naam of tot geldverdienen wel tot inspanning, tot
studie, tot op de hoogte blijven van het nieuwste en beste.
Maar als ambtenaar . .? Men heeft een rangnummer, men
wandelt mede in de rij en stijgt door ancienniteit; blijft men
gezond, is men voldoende plooibaar, zorgt men geen quaesties
te krijgen (surtout pas d'histoires, zegt de Franschman), zoo
kan men het met routine een heel eind sturen, ook zonder uit
te blinken.
Met hard werken verdient men niets meer, groote inspanning
valt alleen in het oog, of wordt beloond, wanneer men een
„gangmaker" heeft, kortom de officier lijdt onder het gemis
van prikkels tot arbeiden" (54a).
Tot de leiders van het volk behooren ook de ambtenaren
van allerlei aard en graad. Prof. Casimir zegt van hen:
„Hoeveel hoon wordt er niet uitgestort over de ambtenaren
en toch, dat onze trams rijden, onze sporen gaan, dat ons licht
en warmte toegevoerd wordt, onze rechtspraak en ons onderwijs
geregeld en gegeven, ons land tegen overstrooming beveiligd, de
statistiek ons een inzicht geeft in de maatschappij, het brief- en
geldverkeer door de post en giro voortreffelijk functionneert,
de volksgezondheid bewaakt en beschermd, de sociale wetgeving
uitgevoerd, duit alles en zooveel meer is het werk van den
ambtenaar" (55).
Al onderteeken ik deze woorden gaarne, zoo, neemt dat niet
weg, dat er in onze ambtenaren ook een sterke anti -sociale
factor zit, waardoor het monster der bureaucratie geboren werd.
Dit monster heeft vele eieren gelegd, waarvan ik er slechts enkele

zal noemen, in de le plaats de neiging zichzelf en zijn werk
enorm gewichtig te vinden, zich te voelen als een onmisbaren
steunpilaar van den Staat, alles beter te weten dan niet
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ambtelijke personen. Daarnaast ligt het 2e ei, dat uit de als zoo
zwaar en gewichtig gevoelde taak voortkomt, n.l. dat men zich
overladen acht en dus steeds meer hulp meent noodig te hebben
om de eigen rusturen uit te breiden. In de 3e plaats ontstond
daaruit weder eene buitengewone gecompliceerdheid der administratie, waardoor het werkelijk schijnt, alsof „Leiden in nood"
zou komen als een out-sider zich in deze administratie zou willen
mengen of critiek er op zou willen uitoefenen. In de 4e plaats
ontstond uit dezelfde gecompliceerdheid en de daaruit geboren
tallooze reglementen, de gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen
is nu slechts verantwoordelijk voor een onderdeel van een genomen besluit, waardoor ten slotte niemand meer aansprakelijk
kan worden gesteld, voor de resultaten van al die gedeelde, door
reglementen bepaalde, verantwoordelijkheden.
Uit alles tezamen ontstaat nu de corpsgeest, die zich vooral
verzet tegen eiken invloed van buitenaf. Daarom maken dan
ook allen eensgezind front tegen bezuinigingscommissies, waarvan de leden buiten het corps staan. Deze geest rechtvaardigt
hun geheimen- of openlijken tegenstand, dat zich hullen • in
duistere gezegden, door te wijzen op het algemeene belang. Benoemt men bezuinigingscommissies uit eigen kring, zoo komen
deze natuurlijk tot het resultaat, dat de belangen van den Staat
eischen, dat alles onveranderd blij ve.
De corpsgeest doet zich verder daarin kennen, dat de ambtenaren zich aaneen sluiten, niet om het Staats- of publieke belang
te dienen, maar om het eigen belang (financiën, promoties) te
bevorderen. En om dit te bereiken, hebben zij zich thans zelfs
internationaal aaneengesloten, wat zij wel van de socialisten
zullen hebben afgekeken.
Trouwens is er meer verwantschap tusschen bureaucratie en
socialisme dan men oppervlakkig bezien zou denken, want een
overwinnend socialisme zal de productie zooveel mogelijk in
handen van publiekrechtelijke lichamen stellen, waardoor het
aantal ambtenaren nog aanzienlijk zal toenemen. Agitatorisch
toonen zij nog deze overeenstemming, dat zij een regeering, die
niet aan haar wenschen tegemoet komt, er mee bedreigen, dat
zij niet herkozen zal worden als zij de ambtenaren niet geeft
wat hun toekomt. Dit grenst bovendien aan corruptie. De wonderlijke wijze waarop ambtenaren zich zelf bezien komt ook daarin
uit, dat zij de verhooging van het ambtenarensalaris tot de
welvaar tsp olitiek rekenen.
De geest der bureaucratie leert verder, „onthoudt u van alles,
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wat niet door reglementen geboden is". Dat wordt hun van
bovenaf geleerd. Want zoo een ambtenaar met initiatief en
administratieve eigenschappen iets onderneemt, wat het reglement
niet voorschrijft, zoo zal hij in den regel het hoofd stooten. Het
stelsel heeft verder ten gevolge, dat de Staat tal van verliezen
lijdt, waarvan zelfs de hoogste ambtenaren zich niets aantrekken,
als deze verliezen niet uit de paperassen blijken. Wie op deze
lekken der schatkist wijst is lastig en niet nuttig. Ik eindig
deze beschouwingen over het anti-sociale der bureaucratie door
eenige zinsneden over te nemen uit het verslag der commissie
voor de reorganisatie van het hoofdbestuur der posterijen en
telegrafie.
„Het is een niet te loochenen verschijnsel, dat, vooral in en
na den grooten oorlog, zich in de verhouding van verschillende
openbare diensten tot het publiek een principieele wijziging heeft
voltrokken. Die verhouding had zich gekenmerkt door een sterk
sprekend gezagselement van de zijde van den openbaren dienst
en als gevolg daarvan een zekeren afstand tusschen het openbare
orgaan en het publiek. De te verzorgen belangen vonden een
beoordeeling en verzorging, waarin dikwijls meer het gebieden
dan het dienen tot uiting kwam. Dit leidde ertoe, dat elk belang,
voor de mogelijkheid zijner verzorging, in de eerste plaats aan
een algemeen gestelden of aanvaarden regel werd getoetst. Een
in dezen geest werkende tak van dienst vindt inderdaad in den
departementalen, een voor hem passender organisatievorm.
Immers, deze kenmerkt zich juist door den hierarchischen opbouw, tot aan den hoogsten gezagsdrager, den minister, en door
een behandeling van zaken door toepassing van gestelde of
aanvaarde algemeens regels."
„Vooreerst is van de zijde van het Staatsgezag wijziging gekomen in den afstand tot de samenleving. De Staat werd gedwongen zich veel intensiever en directer met die samenleving
bezig te houden. Maar ook door toedoen van het publiek werd
die afstand verkleind. Men heeft in die jaren (na den oorlog),
„naast de grootere offers, die men bracht, geleerd meer van den
Staat te eischen, men ging den Staat in vele van zijne functies
niet meer zien als gebiedende, maar vooral als dienende macht.

Men achtte de Overheid, juist door haar gezagvoering en haar
regelgebondenheid, te onaandoenlijk tegenover vele groote maatschappelijke belangen, men verlangde dieper indringen in de
behoeften der maatschappij en onmiddellijker en doeltreffender
reageeren daarop. Men wilde door den Staat niet meer vooral
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beheerscht, maar meer gediend zijn." En ten slotte: „Zoo wordt
het Staatsbedrijf al nauwer en nauwer bij het maatschappelijk
leven betrokken en verdwijnt bij het groeien zijner dienende
functie allengs de afstand, welke het gezagselement tusschen een
Staatsorgaan en de samenleving doet bestaan" (56).
Van de meeste ambtenaren moet erkend worden, dat zij,
althans bij de uitoefening van hun ambt, geen directe opvoedkundige beteekenis kunnen hebben. Hun waarde, hun invloed
is veel meer van indirecten aard. Zoo zij er van doordrongen zijn,
dat zij niet alleen dienaars van den Staat, maar dienaars van
het volk behooren te zijn, zoo zullen zij zich vanzelf oefenen in
die welwillendheid en beleefdheid, die steeds van opvoedkundige
waarde is, en die vooral het goede gevolg heeft, dat ontevredenheid voorkomen wordt. Den juisten toon trof bijv. de
ministrieele circulaire. „Belastingschuldigen, die gewoon zijn hun
belasting op tijd te betalen, behooren niet onnodig door de
uitnoodiging van een dwangbevel te worden ontstemd." De burger
mag aan de wijze waarop hij behandeld werd geen motieven
kunnen ontleenen, om zich in het openbaar of in het geheim tegen
de wetten van den Staat te verzetten. Dit komt thans meer voor
dan men denkt. Want de nu eenmaal niet diep doordenkende
mensch, ziet in den ambtenaar den representant van den Staat
of den Staat zelf (daar dit abstracte begrip voor hem te hoog is).
Daarom zal hij een verzet tegen de wet of tegen de zeden gerechtvaardigd achten, of althans zich in eigen hart weten te
verontschuldigen, wanneer hij billijke reden meent te hebben
ontstemd te zijn ten opzichte van de uitvoerders van het Staatsgezag. Zulk een verzet zal o. a. direct in hem opkomen, zoo hij
bemerkt, dat de ambtenaar verschil maakt tusschen standen.
De ambtenaar kan in zijn beroep ook meer direct sociaal
werk verrichten, doordien hij er voor zorgt dat ook alle ondergeschikte ambtenaren volkomen bekend zijn met de drijfveeren,
die de regeering er toe geleid hebben zekere voorschriften
te maken, zekere wetten vast te stellen. Zij kunnen den ontstemden burger er op wijzen, dat de regeering in den strijd
tusschen particulier- en gemeenschapsbelang de bemiddelaarster
is, en dat de meeste wetten het resultaat zijn van tegenstrijdige
opvattingen. Daarom moet elke wet van een ander standpunt uit
bezien niet deugen, of van elk standpunt bezien onvoldoende zijn.

Wie dit niet aanvaarden wil, moet zich even als allen onderwerpen aan de tyrannie van de krachtigste groep. Al moge het in
tijden van onrust of van veel politiek geharrewar menigeen
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aanlokkelijk toeschijnen de geheele macht in handen van een
partij (persoon) te leggen, zoo is daarbij toch te bedenken,
dat deze toestand nooit duurzaam wezen kan, want de macht
van zulk een partij zal steeds een zoodanige reactie opwekken,
dat zij voor een andere partij zal moeten wijken.
Wie wetten uitlegt, bevordert het sociale voelen en wekt
de bereidwilligheid om particuliere belangen achter te stellen
bij het algemeen belang. Daarom dient de ambtenaar den burger
te wijzen op de wetsbepalingen, die ten zijnen gunste gemaakt
werden (o. a. art. 109 der wet op de inkomstenbelasting). Er
kan geen grooter lof voor een ambtenaar (ontvanger e. a.) bestaan
dan dat het publiek zijn bureau beschouwt als een „adviesbureau." Ernstig sociaal werk verricht de ambtenaar, die nauwgezet zijn plicht doet en eerst aan dezen denkt en niet eerst
aan zijn rechten, of aan de eer, die men hem schuldig is.
Door het goede voorbeeld te geven werkt hij opvoedend; wel
geldt dit van iedereen, maar het meest van hen, die met
zeker gezag bekleed zijn. Sociaal werk verricht de ambtenaar, die er zich bewust van is, dat de wetgever niet
met alle denkbare gevallen kan rekening houden; daarom zal
de toepassing der wet onder bijzondere omstandigheden leiden
tot fiscaliteit en onbillijkheden. De forensenbelasting (die het
mogelijk maakte iemand in vele gemeenten te gelijk aan te slaan)
en de bepalingen op schenkingen en uitkeeringen (waardoor
deze vrijwel onmogelijk werden gemaakt) hebben dit vooral
duidelijk gedemonstreerd. De ambtenaar, die er nu alleen aan
denkt zich te dekken, zal slechts de letter der wet volgen ook
daar, waar de toepassing bijna immoreel genoemd mag worden.
De sociaal voelende ambtenaar houdt ook rekening met den geest
der wet en weet, dat die dikwijls in strijd is met de letter. In
toepassing op hem zelf mag slechts de letter bestaan, in toepassing
op anderen moet hij het durven riskeeren van de letter af te
wijken. Hij mag, ja moet zelfs onder omstandigheden een klein
rechtsbelang weten op te offeren om een groot rechtsbelang te
redden. Alle groote sociale hervormers hebben niet geschroomd
de wetten des lands te overtreden.
Het examineeren onzer ambtenaren, zoover zij geen academischen graad bezitten, geschiedt (wat de gemeenten betreft) door
de Ned. Vereen. van Gemeente Belangen te 's-Gravenhage, waarbij de administratieve van de financieele ambtenaren gescheiden
worden. Aan de R.-K. leergangen te Tilburg is een opleiding
verbonden, die voorbereidt voor hetzelfde examen. Zoo men
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het programma van opleiding en de aanbevolen studieboeken
doorziet, dan treft het ons, dat de aanstaande ambtenaar
noch practische economie, noch practische sociologie leert. Wat
hij leert, is administratie en wetten, wetten en nog eens wetten
van allerlei aard. Dan is het ook niet vreemd dat wij sociaalvoelen bij den ambtenaar slechts dan aantreffen, waar dit een
zoodanig deel van zijn aangeboren aard uitmaakt, dat het door al
het wettische denken niet verstikt kan worden. Hoe eenzijdig intellectueel wij in Nederland opleiden blijkt ook hieruit, dat er geen
werk in onze taal over practische economie (Volkswirtschaftslehre der Duitschers) bestaat. Of het sociaal-voelen der ambtenaren belangrijk zou toenemen door eene betere sociale opleiding valt natuurlijk af te wachten. Zooals het nu is stellen
zoo velen rechten boven plichten, anderen zijn geheel vervreemd
van de maatschappij of het practische denken. Daarom acht ik
het vooreerst niet gewenscht hun rechten toe te kennen.
Door A. Salomon wordt de sociale opleiding zoo gewichtig
geacht, dat zij aan de „Soziale Schulung von Verwaltungs
Beamten" 23 bladzijden van haar werk wijdt (a, b. bl. 204-227).
Belangstellenden verwijs ik verder naar de „flochschule fiir
Politik" (Sozial Politisches Seminar, Wohlfahrtsschule und Wirtschaftsschule) te Berlijn en op de bestuursacademie te Stuttgart.
De Directeur der eerstgenoemde school Mennicke kent ons land
en spreekt onze taal, zoodat hij een geschikt adviseur genoemd
mag worden voor hen, die naar een geschikte opleiding voor onze
ambtenaren mochten streven. Hen verwijs ik ook naar de „école
centrale de service sociale" te Brussel.
Te Keulen en Dusseldorf zijn gemeentelijke opleidingsscholen
(Verwaltungsschule).
Er kan toch geen twijfel over zijn, dat ambtenaren voor de
Raden van arbeid, armenzorg, werkeloosheidbestrij ding, emigratie,

gevangenissen, sociale verzekering, e. a. een sociale opleiding
zouden noodig hebben. In N.-Amerika geschiedt dit o. a. aan
de Harvard universiteit (department of social ethics) en te
Cleveland aan de School of applied Social Science (Macadam
bl. 180 tot 185).
Het zou mij het beste voorkomen, zoo aan één onzer universiteiten eene faculteit (gecombineerde faculteit) voor ambtenaren
werd ingericht, die ten deele gebruik zou kunnen maken van
de aan de Universiteiten reeds bestaande krachten. Het zou de
sociale ontwikkeling onzer ambtenaren niet alleen, maar die van
het geheele volk belangrijk bevorderen. De onderbouw van alle
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rijks- en gemeenteambtenaren kan van denzelfden economischensocialen aard zijn. De bovenbouw worde sterk gespecialiseerd,
al naar de verschillende richtingen der administratie dit vereischen.
Tot de ambtenaren behooren de ministers met hun staf,
die in den regel zeer weinig psychologisch inzicht toongin bij
het maken van wetten en bepalingen, waardoor de eerbied voor
het werk der wetgevers daalt. Zij zondigen in de eerste plaats
daardoor, dat zij zich solidair verklaren met de ondergeschikte
ambtenaren en hen dekken bij het boy-cotten der bezuinigingscommissie. Men noemt dit in officieelen stijl, „dat zij gemis aan
medewerking toonen". Schuldig zijn zij vooral wat hun eigen
departementen betreft, daar zij zich afhankelijk voelen van hun
ambtenaren, de blijvende bestuurselementen, terwijl ministers
komen en gaan. Minder schuldig zijn zij ten opzichte van die
bezuinigingszaken, waarmede de partijpolitiek zich bemoeit, al
zou ook daar een krachtige regeering zeer wel kunnen bezuinigen.
Zij zondigen in de tweede plaats door hun wantrouwen, dat er
hen toe drijft, om met eene steeds voortschrijdende centralisatie
en toenemende inspectie, de ontwikkeling te belemmeren en
het particulier initiatief te verlammen. Daarop zal later teruggekomen worden. Alle wantrouwen wekt verkrachting der
wet ! Meermalen heb ik personen, die door een inspecteur
van belastingen waren opgeroepen om hun aangifte te rechtvaardigen, wanneer die juist was gebleken, gevraagd, welke
gedachten door dit wantrouwen bij hen waren opgewekt. Steeds
kreeg ik hetzelfde antwoord, dat men lust gevoelde bij de eerst
voorkomende gelegenheid werkelijk een deel der belasting te
ontduiken, hetzij met of zonder gebruik te maken van de door
de wet geoorloofde middelen. Zoo demoraliseert men dus den
belastingbetaler, terwijl de Staat er slechts schade bij lijdt (57).
Dezelfde demoralisatie gaat natuurlijk uit van de fiscale gevolgtrekkingen, die uit de bovengenoemde wetten voor forensen
en door de toepassing der successiewet op schenkingen door de
ambtenaren werden gemaakt, vooral wanneer deze niet direct
door ministerieele aanschrijvingen worden gekeerd. Niet minder
demoraliseerde de Staat zijn ambtenaren, toen hij door de opheffing van art. 40 zijn belofte schond; de hierdoor veroorzaakte
moreele schade zal nog lang nawerken (58). Evenzeer verkracht
de overheid het rechtsgevoel, daar waar zij na een onrechtmatig
optreden tegen een burger, waardoor deze schade lijdt, zich er
op beroept (59) (gelijk zij althans in vroeger jaren gewoon was
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, T.
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te doen) als „publiekrechtelijk lichaam" niet gebonden te zijn
aan burgerrechtelijke voorschriften. Wie kan het den eenvoudigen
man kwalijk nemen, dat hij dan van machtsmisbruik spreekt? De
fijne juridische onderscheidingen zijn hem te hoog. In zijn oog
verkracht de Staat de wetten, die hij aan de burgers voorschrijft.
Het laatste voorbeeld hiervan is het optreden der regeering
tegenover de Louisegroeve te Graetheide, haar weigering te
betalen, wat zij aan deze sedert jaren schuldig is (59a). Trouwens
is het regel, dat publiekrechtelijke lichamen het burgerlijk recht
met geringschatting behandelen, terwijl zij toch de eersten
moesten zijn, die het goede voorbeeld geven door dit te handhaven. Men doet het evenwel niet: óf uit gemakzucht, óf ter
vereenvoudiging der administratie, óf om een fout niet te bekennen, óf om zijn macht te toonen. De burger is dan ook
tegenover den Staat zonder moraliteit, daar deze zelf zonder
moraliteit is. De Staat handhaaft het recht. Recht is voor den
Staat slechts daar aanwezig waar de handhaver van het recht
zich kan beroepen op een wettelijk voorschrift. Burgers onderling, het kantongerecht kent nog de „billijkheid", maar de Staat
trekt zich daarvan niets aan. Buiten de wet is er voor hem
geen recht.
Een scherpe tegenstelling hiermee vormen de woorden van
het sociaal handboek:
„De Staat is dus onderworpen aan dezelfde zedewet en moet
zich schikken naar dezelfde eischen der rechtvaardigheid als
de individuen. Ook in zijn betrekkingen tot zijns gelijken, dat
wil zeggen tot de overige staten, heeft hij die wet en die eischen
te eerbiedigen."
Geheel in strijd hiermee is het arrest van den Hoogen Raad
over Art. 40 van het Bezoldigingsbesluit : De Staat geeft beloften
maar kan zijn eigen beloften weer vernietigen. Er is geen grens
aan de bevoegdheid der overheid om wijziging te brengen in de
voorwaarden van aanstelling der ambtenaren (accoord) ook
niet waar het betreft voorschriften, die juist beoogen zulk een
wijziging tegen te gaan. Dat is een zich stellen boven de zedewet
en de eischen der rechtvaardigheid. Aan dien eisch der rechtvaardigheid voldoet de Staat evenwel sedert lang niet, want hij
legt aan de gemeenten uitgaven op (volksgezondheid, huisvesting,
onderwijs, armenzorg) die er toe leiden, dat de burger der
eene gemeente 20-maal meer belasting betaalt dan die eener
andere gemeente. Terwijl de gemeenteuitgaven toch slechts ten
deele betrekking hebben op locale belangen, want alle gemeente.
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belangen des lands vormen toch slechts mazen van een en
hetzelfde net (60).
Aan het corps der ambtenaren kunnen wij de politie laten
aansluiten, wier taak een geheel andere geworden is, dan die
van den „Schout en zijne rakkers" was (61). Vroeger beperkte
zij zich bijna uitsluitend tot het constateeren van misdrijven en
overtredingen. Thans tracht vooral de gemeentepolitie der grootere
steden die zooveel mogelijk te voorkomen, daardoor heeft zij
sociale beteekenis verkregen. Door hare waakzaamheid tracht
zij de misdaad te beperken, zij waarschuwt opdat er geen overtredingen begaan worden. Daardoor voedt zij op en verleent
steun aan moreel zwakke personen. Zij schoolt het publiek, voornamelijk op straat, zij beschermt het volkskind tegen onzedelijke
handelingen en tegen exploitatie; zij behoedt het voor het bedelen.
Zij voorkomt en bestrijdt mishandelingen van dieren, houdt toezicht op danslokalen en kroegen, waar zij door waarschuwingen
menigeen voor financiëel en zedelijk verlies weet te behoeden.
Zij is geleidelijk geworden de handhaafster der verschillende
sociale wetten en treedt dientengevolge helpend, steunend, leidend,
ja zelfs opvoedend op, waar dit haar binnen het kader van haar
werk maar eenigszins mogelijk is. Zij verkreeg hierdoor een
zoo uitgebreide taak, dat zij dreigt overladen te worden. Het
verdient dan ook onzen eerbied, als wij zien hoe de leiders
(hoofdcommissarissen enz.) zich inspannen om door lectuur en
voordrachten, de politie steeds meer voor te bereiden voor haar
groote taak. Zoo zij er in slagen de agenten niet alleen sociaal
te vormen, maar hen ook intellectueel en wat uiterlijke vormen
betreft steeds meer tot ontwikkeling te brengen, dan zal geleidelijk

de tegenstand, dien onze landgenooten gaarne aan de politie
bieden, gebroken worden, en de burger zal leeren een vriend
in den agent te zien.
Zeer gelukkig acht ik de regeling der Haarlemsche schoolvereeniging, die op de scholen theoretische en op straat practische
lessen deed geven door een agent van politie, die zich daartoe
uit eigen beweging in zijn vrijen tijd beschikbaar stelde. Daarmede verhoogde hij niet alleen het sociaal aanzien van zijn
stand, maar bevorderde hij ook de goede samenwerking tusschen
politie en publiek.
Even verheugend is het verschijnen der „vrijwillige verkeersinspectie" in verschillende provincies. Hierdoor werkt de burger
niet alleen samen met de politie maar hij helpt buitendien de
gemeentepolitie (in de provincie) beter voor te bereiden voor
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haar steeds moeilijker wordende taak. Hiervoor organiseert zij
cursussen. Ik hoop dan ook, dat deze vrijwillige verkeersinspectie
zal blijven bestaan zoolang zij noodig is. Dat zij dus niet vervangen zal worden door ambtenaren. Vermelding verdient hier
ook de belangrijke diensten, die de heer C. J. van Ledden
Hulsebosch sedert jaren de politie verleent, doordien hij zijn
scheikundig en natuurkundig laboratorium ter harer beschikking
stelde. Bovendien geeft hij lessen aan politieambtenaren, waardoor het ontmaskeren der misdaad bevorderd wordt. Samenwerking tusschen politie en burger zien wij ook, in eene te
Berlijn getroffen regeling. Daar worden politieofficieren eenige
maanden gedetacheerd naar de bureaux der dagbladen om de
behoeften der pers te leeren kennen. In Amerika geeft men
aan pientere jongens en meisjes van elke school een politieschild op de borst, waardoor zij het recht hebben elke auto
te laten stoppen om aan de schoolkinderen het oversteken van
de straat te vergemakkelijken.
Specialiseering heeft ook bij de politie opvoedend gewerkt:
de verkeerspolitie ontstond naast de zeden- en de kinderpolitie.
Te Budda-Pest heeft men speciale rechercheurs aangesteld om
vrouwen te beschermen, die op straat aangesproken of lastig
gevallen worden. De opvoedende taak der politie zal toenemen,
zoo de gemeenten er meer en meer toe overgaan het vloeken
te verbieden en zoo de Staat er eindelijk toe mocht besluiten
een rookverbod voor jeugdige personen in te stellen.
Op verschillende plaatsen werd kinder- en zedenpolitie op
één bureau gecombineerd. Later leerde de ondervinding, dat
deze combinatie niet gelukkig is. De zedenpolitie is hoofdzakelijk
een justitiëele afdeeling, een dienst tot opneming van strafbare
feiten, terwijl de kinderpolitie een kinderbeschermend instituut
is met overwegend preventief karakter.
Bij de keuze van het personeel voor deze diensten zal dan
ook een geheel verschillende maatstaf moeten worden aangelegd.

Het publiek waarmede de zedenpolitie in aanraking komt
bestaat grootendeels uit prostituées, souteneurs, bordeelhouders
e. d., en dat waarmede de kinderpolitie bemoeienis heeft voornamelijk uit kinderen en uit ouders, die zich over de gedragingen
hunner kinderen hebben te beklagen of in hun ouderplicht zijn
te kort geschoten. Menige ouder zou het bureau kinderpolitie
mijden als de mogelijkheid bestond, dat zijn kind of hij zelf op
het bureau in aanraking kwam met personen van slecht allooi,
als daareven genoemd. En ook de gedachte dat de menschen,
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die hem het bureau zien in- of uitgaan, zullen kunnen denken,
dat hij of zijn kind in een zedenzaak betrokken is, zal hem
weerhouden naar het bureau te gaan. Hierdoor zou de goede
werking van het bureau kinderpolitie worden geschaad.
Niet minder opvoedend werkte de maatregel om vrouwen
aan te stellen als politieambtenaren en beambten. De vrouwelijke
ambtenaren werden gerecruteerd uit sociale werksters, verpleegsters en juristen.
Aan personen, die wegens dronkenschap in bewaring zijn
gesteld, wordt door de politie te Amsterdam, bij hun ontslag,
eene kaart ter hand gesteld met waarschuwingen en raadgevingen. Vooral wordt hun daarbij aanbevolen in relatie te
treden met een consultatiebureau voor alcoholisten.
Zoo zal dan ook geleidelijk de vroeger zoo gebruikelijk vijandige
houding van het publiek tegenover de politie gaan verdwijnen.
Er zijn nu reeds kinderen evenals ouders, die zich direct tot
de politie durven wenden. Het publiek roemt ook het gemoedelijke optreden der beleefde en geduldige verkeerspolitie.
De verkeersagent, die den overtreder staande houdt, bromt niet,
bedreigt niet, maakt geen procesverbaal, maar wijst hem op zijn
welbegrepen eigenbelang en dat der andere weggebruikers door
het in acht nemen der verkeersregelen.
Het is merkwaardig, dat ik in de buitenlandsche literatuur
geen besprekingen vond over de sociale opleiding der politieambtenaren. Alleen schrijft A. Salomon over de opleiding der
politieambtenares in Duitschland (a, b. bl. 144-148). In ons
land is de opleiding nog steeds niet van rijkswege geregeld.
Alle tot hiertoe genoemde leiders van het volk, hoe groot ook

hun beteekenis zij, kunnen echter niet dien invloed ten goede
uitoefenen, die van den leeraar en onderwijzer kan uitgaan.
Vooral van den onderwijzer dient 'gezegd te worden, dat degene,
die zijne priesterlijke taak goed opvat, naast de ouders is „de"
opvoeder van het kind. Immers kan de persoon van den onderwijzer van overheerschende beteekenis zijn voor de zedelijke opvoeding in de school. Door zijn handel en wandel, zijn
omgang met de kinderen, zijn korte opmerkingen, zijn gebaren
— in één woord door de ontplooiing van zijn persoonlijkheid —
kan hij (zonder moraalprediking) kinderen tot het goede brengen.
Hebben wij bij ide bespreking der andere leiders er reeds
gedurig op moeten wijzen, dat zijzelf niet voldoende in socialen
zin werden voorbereid voor hunne taak, zoo geldt dit vooral
ook van den onderwijzer, want de kweekschool, de normaal-
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school en de cursussen, die voor onderwijzers(essen) gegeven
worden, dragen alle veel te veel het karakter van pompscholen.
Zij zullen dit karakter ook blijven dragen, zoolang de examencommissies slechts naar methodiek en parate kennis vragen,
waardoor ook bij de leerlingen de overtuiging moet ontstaan,
dat zij slechts feitenkennis hebben op te nemen. Zij kijken
vreemd op, als er van hen begrijpen en denken verwacht wordt.
Een vraag in die richting verwart en verbijstert hen. Wel wordt
aan de kweekschool paedagogie onderwezen, maar jonge lieden
van 15-18 jaar begrijpen daar gewoonlijk nog zeer weinig van.
Al blijft er iets van hangen, dat later weer zal opkomen, als zij
eenmaal in hun beroep zijn, zoo zullen wij toch ook nog naar
andere middelen moeten zoeken om hen voor hun taak te vormen.
Gelukkig wordt hun eenzijdige intellectueele dressuur eenigszins gecompenseerd door de bepaling, dat zij onder leiding hun
eerste practische oefening moeten doormaken (kweekeling) en
verder door den aangeboren aard der maatschappelijke klasse,
waaruit de meeste onderwijzers voortkomen. In den regel is de
toekomstige onderwijzer in een degelijk, eenvoudig milieu groot
geworden, zoodat hij de daar geleerde beginselen met alle voordeel
ook op zijne leerlingen zal kunnen toepassen. Het is van het
allergrootste belang, dat de onderwijzer der volksschool niet
alleen onderwijzend maar ook opvoedend optreedt, daar de
opvoeding in het arbeidersgezin dikwijls zooveel te wenschen
overlaat. Stockhaus, die het arbeidersgezin 'zoo goed kent, schetst
dit met de volgende woorden:
Blz. 12. „Und die Eltern! Da steht die Mutter noch spM
abends am Waschfafi, da sie tagsber als Aufwartung oder

dergleichen fiir den eigenen Haushalt zu schaffen nicht in
der Lage ist. Vier kleine Inuler sitzen um den Tisch herum,
der Mann ist auf Arbeit oder in seiner Partei, der altere Sohn
mit Kollegen — irgendwo.
Das Bild ist eines der vielen, hier und da variierend, doch
in der Grundstimmung dasselbe : Die Bindung ist nicht da,
es fehlt die Zeit zum gemiitlichen Beisammensein, zum gegenseitigen Gedankenaustausch.
So wird die Familie zum losen Interessekreise um den EBnapf
herum. Mann und Frau hinaus zum Kampf ums Dasein, jeder
fr sick, ohne Anteilnahme und Vers W.ndnis fr des anderen
Sorge und Not, Arbeitsteilung hier wie da und im Gefolge —
Abstumpfung, G1eichgltigkeit" (62).
Bij de voorbereiding tot die opvoedkundige taak hebben wij
.
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evenwel in het oog te houden, dat de familiekring, waaruit de
onderwijzer voortkomt, vooral bij de geslotenheid van het Hollandsche huisgezin en bij het zich isoleeren der verschillende
geestelijke groepen, een eenzijdig karakter heeft. Uit die eenzij digheid moeten wij hem trachten los te rukken door zijne
geheele opleiding te stellen op een psychologische, paedagogische
en vooral sociale basis. Hij moet nimmer uit het oog verliezen, dat
hij lid is niet van een groep maar van de geheele maatschappij,
waarom hij de kinderen moet opvoeden noch om hunzelfswille,
noch voor de ouders, maar voor de maatschappij. Hij moet zijn
volk in al zijn schakeeringen en al zijn nooden goed leeren
kennen.
Zij hebben dus zoowel een sociale als eene psychologischpaedagogische opleiding noodig. De psychologie is trouwens
thans als studievak op de kweekscholen ingevoerd. De paedagogie
wordt ijverig bevorderd door de jaarlijksche R.-K. paedagogische
vacantiecursus te Tilburg, die door 600 toehoorders wordt bezocht en door de vacantiecursus in paedagogiek te Amsterdam,
die van het Ned. Onderwijzersgenootschap en van de Vereen.
tot Nationale Volksopvoeding uitgaat. Verder hebben wij een
vereeniging voor paedagogiek en tal van publicaties, die op dit
gebied vallen. Het paedagogisch congres in 1926, vond enorme
belangstelling (63).
Ook voor hen, die reeds in een ambt zijn, ware in deze nog
veel te doen; want de wetgever zou herhalingscursussen kunnen
instellen, ongeveer te vergelijken met de bestuursacademie voor
Indische ambtenaren en de hoogere krijgsschool voor officieren.
Wellicht zouden zulke cursussen van de Hoogescholen kunnen
uitgaan, nadat deze zichzelf in socialen zin hervormd hebben.
Op zulke herhalingscursussen zou men hun kunnen leeren,
welken invloed milieu, ziekte en erfelijkheid op de geestelijke
ontwikkeling van het kind uitoefenen. Waar zij ook het lastige
(achterlijke, psychopatische) kind hebben leeren begrijpen zullen
zij het ook kunnen liefhebben. Men zou met hen de groote
beteekenis der vrije jeugdvorming moeten bespreken en bij hen
de overtuiging moeten wekken, dat hun roeping niet alleen is
om gedurende de schooluren onderwijs te geven, maar dat zij
meer dan anderen geroepen zijn aan de vrije jeugdvorming op
de meest actieve wijze deel te nemen. Daardoor zullen zij veel
meer persoonlijken invloed op hunne leerlingen verkrijgen, dan
eerst zullen zij hen werkelijk leeren kennen. Bij de leerlingen zal dan tevens het gevoel verdwijnen, dat de onderwijzer
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hun natuurlijke vijand is, dien men, waar men kan of durft,
moet bestrijden en bedriegen.
Het ligt voor de hand, dat de sociale ontwikkeling van den
onderwijzer in ons land nog alles te wenschen overlaat, want
buiten de scholen voor maatschappelijk werk bestaat er in Nederland geen sociale opleiding. In Amerika wenscht men dat leeraar
en onderwijzer „acquire as full an understanding as possible
of the physical, social, and industrial environment of the children they are going to teach and also some perception of the
relationship of this environment to the wider life of the community as a whole." (Macadam a. b. bl. 159.)
Om dit bereiken werd een volledig program ontworpen maar
nog niet doorgevoerd (Macadam a. b. bl. 163).
Gelukkig beschikken wij reeds over de verklaringen van verschillende leeraars en onderwijzers, die actief aan sport, wandelingen of kampen hebben deelgenomen, en nu getuigen van de
groote voldoening, die hun deze opoffering van hun vacantielijd
geschonken heeft.
De onderwijzer, die de besmettelijke ziekten, oog-, neus- en
keelziekten weet te herkennen zou een machtige steun worden
voor den schoolarts en zou diens taak ten deele kunnen vervullen, waar zulk een functionaris nog ontbreekt. Is hij sociaalhygiënisch geschoold, zoo zal hij bijv. door besmetting te voorkomen zijn volk groote diensten kunnen bewij zen ; zijn invloed
zal er door toenemen, wat hem zijn taak zal verlichten! Zoo
komen wij er toe te wenschen, dat de onderwijzers eenige kennis
hebben van de psychologie, de physiologie en de hygiëne van
het kind (64). Op de kweekscholen werd in 1901 ingesteld,
dat met de leerlingen de nadeelige invloed van den alcohol
besproken moest worden, daaruit ontwikkelden zich geleidelijk
lessen in algemeene hygiëne, welk vak voor de hoofdacte verplichtend is gesteld. Toch komt er weinig van deze lessen
terecht, daar zij gegeven worden door leeraren in natuurkunde
en niet door geneesheeren. Zonder eenig nut blijft het voor de
hoofdacte, waar langs particulieren weg voorbereid wordt. Aan
het Seminarie voor leeraren te Freiburg (Zwitserland) werd
onlangs een leerstoel voor Hygiëne ingericht. De socialist Schaper
schreef de brochure : „De onderwijzer in den strijd tegen de
tuberculose", waaruit blijkt, dat men ook van deze zijde den
onderwijzer voor de volksgezondheid wenscht te interesseeren.
Verder dient hij het geheele terrein der sociale zorg voor het
kind te overzien, daar hij de eerste is, die na de dikwijls zoo
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onverstandige ouders met het geestelijk of lichamelijk gebrekkige kind in contact komt. Daarom bezoeken de Duitsche onderwijzers gedurende de opleiding alle inrichtingen van onderwijs,
die voor zulke kinderen bestaan. Verder zal men hem moeten
helpen den juisten weg te vinden om het kind op te voeden
tot een sociaal-voelend individu, waarop wij later uitvoerig
zullen ingaan. Ik acht het van groote beteekenis dat te Tilburg
voor het diploma Paedagogiek „Sociologie" geëischt wordt. Ook
bestaan er plannen om bij de opleiding van leerkrachten voor
het Buitengewoon onderwijs Sociologie te geven.
Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat het contact tusschen onderwijzer en ouders nooit innig genoeg kan zijn, en het is
wel een treurig bewijs van hun gebrekkig sociaal voelen, zoo er
nog onderwijzers zijn, die zich verzetten tegen de oudercommissies (die in het 2e deel besproken zullen worden), in plaats
van deze zoo veel mogelijk te bevorderen. Het zou toch voor
de hand liggen aan te nemen, dat de onderwijzer zelf de. noodzakelijkheid voelt om met de ouders in contact te treden. Helaas
voelen de meesten hiervoor niets.
Uit onderwijskringen gingen echter ook stemmen op, die van
de onderwijzers(essen) geregeld huisbezoek eischten. Het werd
geen te hoogen eisch geacht den onderwijzer tot een bezoek tweemaal 's jaars te verplichten. Immers kan het aantal bezoeken
nimmer grooter dan 80 worden. Moeilijkheden zullen zich slechts
voordoen ten opzichte van de hoogste en de laagste klasse der
maatschappij, maar deze zijn toch te voorkomen als men door
middel van het kind belet laat vragen en weg blijft, als uit het
antwoord blijkt, dat men niet welkom is. Zoodra het kind weet,
dat er een persoonlijke relatie tusschen ouders en onderwijzer
ontstaan is, staat het ook zelf op een veel vertrouwelijker voet
met den onderwijzer. Wanneer het kind zich bewust is geworden,

dat beide opvoedkundige machten samenwerken en overleggen,
zoo is in de persoonlijkheid van het kind een samensmelting
der beide machten, waaraan het onderworpen is, verkregen,
die van de allergrootste waarde moet worden geacht.
Tegenover deze gelukkige uitzonderingen stellen wij het gedrag
van het hoofd eener school, die het contact met de ouders wel
zeer gewenscht achtte, maar zich slechts dan hiervoor beschikbaar wilde stellen, als elk gezin tien gulden per jaar betaalde!
Welk een contrast niet de opvatting van Kautz. Deze schrijft naar
aanleiding der instelling van schoolbezoeksters het volgende (64a):
Blz. 273. Die Lehrerschaft selbst hat allen Grund, sich wider
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die Einfiihrung der Schulpflegerin nachdriicklichst zu wehren;
denn 'mit dem Tage, da diese den einzelnen Systemen angegliedert wird, ist der Lehrer zum. Lohntagsarbeiter heruntergedriickt, zum A-B-C. Prinzipal und Einmaleinsdirektor buchsffiblich gestempelt. Jeglicher EinfluB auf Eltern, Familie und
Volk ist ihm geraubt. Zwischen ihm und dem Volk steht die
Schulpflegerin, die nur auf Anweisung des Schulamtes reagiert.
Allerdings, wenn die Lehrerschaft in der sozialen BetMigung
fr das Volk noch weiterhin versagt und sick nicht in letzter
Stunde besinnt, wird man staatlicherseits schliefilich zum Ersatzmittel der Schulpflegerin greifen miissen. Es ware dieses
fiir die Gesamtheit des Lehrerstandes ein hoch bedauerlicher
Riickschlag, der ihn nach mhevollem, kampfreichem Aufsteigen
treffen Unnte.
Even vreemd doet het aan, dat de onderwijzers te Amsterdam
en Utrecht weigerden hun hulp bij de schoolvoeding te verleenen_, zoodat die voeding óf buiten de scholen moest geschieden,
waarvoor dan de kinderen een geheel onnoodigen weg moesten
afleggen, óf zij wenschten voor dien liefdedienst betaald te worden.
Ergerlijk is het ook, dat er onderwijzers zijn, die weigeren met
de kinderen naar de schoolbaden te gaan, o.a. omdat dit niet
in de instructie staat of om andere futiele redenen.
Men zou verwacht hebben, dat juist onderwijzers belang
zouden stellen in de vacantiescholen, dat zij zich hiervoor beschikbaar zouden stellen. In plaats daarvan zien wij de kinderen
gedurende de vacantie door anderen bezig gehouden, daar de
stads-onderwijzer, die zich al vast gedurende de schooltijden
geheel beperkt tot lesgeven (pompen), buitendien overtuigd is,
aanspraak te hebben op volkomen vrijheid buiten de schooluren en gedurende de vacanties. In Zwitserland zag men mij
vreemd en ongeloovig aan, toen ik beweerde, dat onze onderwijzers zich niet verplicht achten buiten de schooltijden zich
met de kinderen te bemoeien, en dat zij deze gedurende de
vacanties geheel aan hun lot overlaten. Het ministerie van
Onderwijs in Pruisen wenscht evenzeer, dat de onderwijzers
zich ook buiten de onderwijsuren met de kinderen zullen bezig
houden, o.a. met hen zullen wandelen om hen beter te leeren
kennen. Aan de opleidingsscholen wordt de onderwijzers dan
ook het openluchtspel der jeugd geleerd. Vanzelfsprekend vindt
men het in Zwitserland en Denemarken, dat zij vooral hun
vacantietijd aan de vrije jeugdvorming wijden en evenzeer na
den schooltijd de leiding op zich nemen van allerlei openluchtspel.
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Zoo men de boeken van Duitsche onderwijzers leest dan ziet
men dat deze een geheel andere taaksopvatting hebben. Ik
noemde reeds Stockhaus en Kautz en verwijs verder naar
H. Schlosser (Soziologie der Volksschulklasse. Halle 1928) en
naar de revolutionaire onderwijzers uit Hamburg, die de verzameling „Paedagogik deines Wesens" uitgaven, waaruit ik slechts
de woorden overneem : „niet meer kinderen onderrichten, ook
niet enkel met hen werken, maar mei hen leven, leven in volstrekte kameraadschap, dat willen wij" (64b).
Gelukkig zijn er ook bij ons nog onderwijzers, die hun taak
zó6 opvatten, maar het zijn uitzonderingen. De meesten plaatsen
zich op het bovengenoemde standpunt en verzetten zich tegen
een aanslag op hun vrijen tijd. De reden is niet te zoeken in
oververmoeienis, want zij weten steeds tijd te vinden voor apart
betaalde lessen op avondscholen en landbouwcursussen of privaatlessen.
Voor het vervolgonderwijs waren zij natuurlijk direct te vinden,
toen dit f 800 tot f 1200 opbracht, evenals voor Fransche cursussen, toen het Fransch op school was afgeschaft, en de ouders
dit taalonderwijs voor eigen rekening wilden handhaven. De
onderwijzer is dus niet overbelast, maar hij gevoelt geen roeping
onbetaalden arbeid te verrichten in het belang zijner leerlingen.
Hij heeft hun feiten in te pompen en anders niets!
Verbetering in den bestaanden toestand zal er wel slechts te
verkrijgen zijn, door vast te stellen : ten le, dat de onderwijzer
ook buiten de school het recht heeft gezag uit te oefenen over de
kinderen. Dit recht heeft hij in Zwitserland, en zelfs de rechter
zal de bestraffing van kleine overtredingen van schoolkinderen

aan de school overlaten (schooltucht). Ten 2e door hen er
op te wijzen, dat niemand recht heeft op een vacantie, zoodat
een verzet tegen den eisch, om althans een deel der gebruikelijke
vacanties ter beschikking van de vrije jeugdvorming te stallen,
onmogelijk wordt. Ten 3e zullen salarisverhoogingen afhankelijk
kunnen worden gesteld van het volgen der bovengenoemde herhalingscursussen en van het oordeel der ouders. Ten 4e zou men
kunnen beproeven of men door een veranderde opleiding leerkrachten zou kunnen verkrijgen, die roeping voelen voor hun
ambt in plaats van de onderwijzende werklieden, die wij nu veelal
hebben. Zoo men zelf eenmaal de opvatting heeft, dat het onderwijzersambt een priesterlijk ambt is en men bemerkt dan zoo
weinig er van, dat deze opvatting ook bij onderwijzers bestaat,
dan komt men er toe juist hen scherper te critiseeren dan
-
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anderen. De toename der materiëele-egoïstische denkwijze is
overal hinderlijk, maar dubbel hinderlijk bij hen, die een leerambt
bekleeden. Ter hunner verontschuldiging dient evenwel aangevoerd te worden, dat dit ambt op een veel te jeugdigen leeftijd
gekozen wordt, zoodat men bij slechts weinigen zal mogen
denken aan het volgen eener roeping. Is hierin geen verandering
te brengen, zoo moest het mogelijk worden gemaakt later een
scherpe selectie uit te oefenen door hen zoo lang mogelijk
kweekeling te laten. Bij den grooten aandrang tot dit ambt kan
dit geen moeilijkheden opleveren. Daar nu naar veler oordeel
het succes van den onderwijzer in de eerste plaats van diens
persoonlijkheid afhangt, zoo zal amen dus in de eerste plaats
hierop voor de aanstelling dienen te letten. Verder zal men de
ouders der kinderen invloed moeten toekennen op de keus. Ook
zou men, zooals in Amerika steeds meer geschiedt, gebruik
kunnen maken van onderwijzeressen, daar de vrouw van nature
voorbereid is voor dit ambt.
Overigens is een eigenaardige tegenstelling te constateeren.
Eenerzijds werden door onderwijzers enquêtes ingesteld betreffende rooken door kinderen en over kinderarbeid en er werd
tegen deze euvelen gestreden. Zij voerden actie tegen alcoholmisbruik, voor vacantiefeesten, St. Nicolaasfeesten, kinderuitzending naar gezondheidskolonies, de invoering van schoolartsen, van leerplicht, kindervoeding en kleeding en toonden
dus hierdoor hun sociaal gevoel.
Anderzijds vinden wij verzet, zoodra zij gevraagd worden zich
persoonlijk aan de belangen van het kind te geven, zooals niet
alleen uit de bovengenoemde gevallen blijkt, maar ook uit het
feit, dat men zoo weinig onderwijzers vindt, die zich vrijwillig beschikbaar stellen als gezinsvoogden of voor ander reclasseerings-

werk. In het belang der kinderen is men tot collectief optreden
steeds bereid, maar individueel blijft men er liever buiten. Van
daar het scherpe oordeel der door mij geraadpleegde autoriteiten:
,dat de actie voor algemeene belangen slechts een dekkleed is, dat
den schijn moet opwekken alsof de onderwijzers vol liefde zijn
voor het kind. Evenwel voelen zij slechts liefde voor een goed
salaris, voor het bevrijd worden van alle toezicht, opdat zij
gedurende de les doen kunnen, wat zij willen, hetzij rooken, hetzij
werken voor middelbare en andere akten, terwijl de kinderen
op een of andere manier zoet gehouden worden. Daarom moest
het ambulantisme worden afgeschaft. Nauwelijks was dit geschied of het heette, dat ook de herhaalde bezoeken van het
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Rijksschooltoezicht storend inwerkten op het contact van den
klasseonderwijzer en zijn leerlingen (65). Vrij zijn van alle toezicht is hun streven, waarom zij te Amsterdam een „crux" voor
de controleerende artsen genoemd worden, omdat zij zich weinig
houden aan de gestelde regels bij ziekte. Daarom wenschten
zij ook de eenheidsschool, opdat de voorbereidende scholen,
waar een strengere controle gehandhaafd werd, kwamen te
vervallen. Deze zullen nu geleidelijk dalen tot het peil der
gewone volksscholen.
Bij het bovenstaande dachten mijne zegslieden vooral aan
de onderwijzers der grootste en groote steden en aan de leden van
,,den Bond". Het is dezelfde groep onderwijzers, die zich niet kan
schikken onder schoolhoofden en zich tegen elke leiding verzet.
Allen spannen samen tegen het schoolhoofd, eventueel ook tegen
den inspecteur, zoodra er een S. D. A. P'er, wethouder is. Bij
de verzamelde feiten zal ik niet langer blijven stilstaan, het zou
wellicht aanbeveling verdienen, de klassificatie voor onderwijzers
af te schaffen, want dan zou het motief vervallen om ter wille
van het meerdere salaris alles in te spannen, om naar de groote
steden overgeplaatst te worden. Zoo komt er in de steden een
collectie onderwijzers bij elkaar, die alleen oog hebben voor het
financiëele en niet voor het ideëele van het beroep. Op het
platteland blijven dan zij achter, die niet eerzuchtig zijn of een
meer ideëele taaksopvatting hebben. Gelukkig vinden wij de
laatsten ook veel sterker vertegenwoordigd bij het Christelijk
onderwijs. Op het platteland behooren de hoofden (soms ook
de onderwijzers) tot de notabelen, en is er samenwerking met
allen, die sociaal werkzaam willen zijn. Daar ziet men ook veel

meer samenwerken met de ouders en is de onderwijzer bereid
zich persoonlijk te geven om kinderen met bijzonderen aanleg
kosteloos voort te helpen. Volle waardeering verdient ook de
medewerking, die deze onderwijzers aan elken wetenschappelijken
arbeid verleenen, die van de Hoogescholen uitgaat (Meteorologie,
Anthropologie, Taalwetenschap, Volkskunde, enz.). Sociaal werk
verrichten ook die onderwijzers die hunne leerlingen steunen
bij de moeilijke beroepskeuze en hiervoor die werken bestudeeren,
die in deze voorlichten.
Ook wil ik niet onvermeld laten, dat de volksonderwijzers
zich vooral in onze zuidelijke provincies zeer verdienstelijk.
hebben gemaakt voor de ontwikkeling van den landbouw. Bemoeiingen, die zich niet beperkten tot het geven van betaalde
cursussen, maar zich veel verder uitstrekten.
)
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In het bovenstaande zijn slechts algemeene indrukken weergegeven, die ik liefst door een uitgebreide enquête op hun juistheid zou hebben onderzocht. Ik moest er mij evenwel toe beperken
een aantal vooraanstaande personen op onderwijsgebied naar
hun meening te vragen, die vrij wel met de door mij opgedane
ondervindingen 'overeenstemde. Daarbij zij het nog eens herhaald, dat er gelukkig ook vele onderwijzers te noemen zijn,
die buitengewone toewijding voor de kinderen toonden en toongin,
of zich geheel aan sociale belangen wijden.
Na den onderwijzer is de academisch gevormde leeraar te
noemen. Van hem kan kortweg gezegd worden, dat hij wel een
vat vol wetenschappelijke kennis is, maar niets leerde, noch
van paedagogie, noch van psychologie, en dat hij in den regel
ook niet sociaal voelt. Bij het begin zijner studiën koos hij
het vak, omdat hij voor die wetenschap als wetenschap voelde,
slechts bij uitzondering omdat hij begeerde te doceeren en noch
minder om opvoeder en leider der jeugd te zijn. Hij kent in den
regel noch zij ne leerlingen, noch het milieu waaruit zij voortkomen, hij heeft niet de minste persoonlijke belangstelling voor
hen. De algemeene vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar
onderwijs heeft, in hare jongste algemeene vergadering, besloten den minister te verzoeken, in het aanhangig wetsontwerp
op het Voorbereidend Hooger Onderwijs bepalingen op te nemen,
waardoor het contact tusschen de ouders en de school zal worden
bevorderd. Men begint bijna medelijden te krijgen met dit
bewijs van hulpeloosheid. Wat zij zelf eiken dag tot stand zouden
kunnen brengen, schuiven zij af op den minister. Dat men
dien toestand zoo lang geduld heeft, is wel mede daaraan
toe te schrijven, dat men in de eerste plaats op het volkskind
gelet heeft. Ook meende men de zelfstandigheid der leeraren
niet te moeten beperken, vergetende, dat slechts weinigen voldoende persoonlijkheidsgevoel (wel hoogmoed) hebben om zonder
eenige controle hun plicht te doen. Ten opzichte der velen, die
het einddoel van het eenmaal begonnen middelbaar onderwijs
niet konden bereiken, stelde men zich op het standpunt, dat
de ouders hen te hoog hadden willen laten vliegen, waarom het
maar goed was, dat zij afvielen.
Dat velen zich zoo weinig moeite geven voor achterblijvers,
is te excuseeren door het feit, dat zoovele leerlingen de middelbare scholen volgen, die daarvoor de capaciteiten missen. Daar
tegenover staat evenwel, dat er ook leerlingen zijn ongeschikt
voor het middelbaar onderwijs en zijn methode, die zeer geschikt
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blijken te zijn voor hooger onderwijs. De leeraar moet trachten
hier goed te onderscheiden, inplaats van smalend over het
hooger onderwijs te spreken. Anti-sociaal van den onderwijzer
en leeraar is het, dat zij de ouders dwingen enorme uitgaven
te doen voor telkens nieuwe edities der leerboeken of voor
boeken, die nauwelijks gebruikt worden.
Wel is er sedert kort een middelbare akte voor paedagogie
ingesteld en worden paedagogie en psychologie aan enkele
Hooge Scholen onderwezen, maar de toekomstige leeraar is niet
verplicht die te hooren. Wettelijke bevoegdheden zullen ook uit
het diploma voor paedagogie voorshands nog niet voortvloeien.
Volgen de academische docenten in deze vakken nu echter de
oude academische gewoonte om zuiver wetenschappelijk te
doceeren, zoo zal de aanstaande leeraar in practisch socialen zin
geheel onvoorbereid zijn taak aanvaarden. En daar het zeer
moeilijk zal zijn in de overigens zeer verdedigbare academische
opvatting wijziging te brengen, zoo zou er ook voor de academisch
gevormde leeraren een cursus moeten worden ingesteld, die
ongeveer beantwoordt aan den bovengenoemden herhalingscursus
voor onderwijzers. Wanneer de directeuren en rectoren der
scholen bij sollicitaties toonden er waarde aan te hechten, dat
zulk een cursus gevolgd werd, dan zou deze niet eens door den
dwang der wet behoeven te worden opgelegd. Dezelfde noodtoestand heeft den Duitschen wetgever er toegebracht om aan
alle academisch gevormde leeraren twee onbezoldigde proef j aren
op te leggen, door te brengen bij het Middelbaar onderwijs. Na
afloop van die twee jaren moeten zij een examen afleggen in
paedagogie, methodiek, didaktiek, enz. Van den uitslag en de
practische resultaten gedurende de proefj aren hangt het af of een
blijvende aanstelling volgt (65a).
Wie kinderen opgevoed heeft, die heeft in den regel ook
moeten ondervinden, dat „orde houden" een zwakke zijde van
onze middelbare scholen is. Het komt mij voor, dat wij ter
verklaring in de eerste plaats moeten denken aan de ontbrekende
paedagogische opleiding der leeraren, aan hun gebrek aan zelfkennis en aan de weinige liefde voor hun beroep. Verder aan de
overtuiging, dat zij, hun vak goed kennende, ook geen leiding
behoeven voor de paedagogische zijde hunner taak.
Is dit juist, dan is het ook geen wonder, dat zij geen orde
kunnen houden, en dan moet men het met vreugde begroeten
dat zij, die hier het meest te kort schieten, door de leerlingen
als het ware van de school warden gedreven. Men zegt wel eens:.
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na veel strijd en lijden werd er weer een carrière geknakt door
de onbarmhartige, baldadige jeugd. Het zij zoo! Een leeraar kan

generaties van leerlingen bederven, althans wat het onderwijs
in zijn vak betreft. Toch worden velen gehandhaafd omdat zij
ambtenaren zijn. Men heeft medelijden met hen, inplaats van
medelijden te voelen met de leerlingen. Medelijden is hier misplaatst! Het verantwoordelijkheidsgevoel is slecht ontwikkeld bij
Directeuren en Inspecteurs ! Er is voor het leeraarsambt nu eenmaal meer noodig dan kennis. Deze zaak heeft niets te maken met
het karakter van onze jongens of hun tuchteloosheid, want het
mislukken van leeraren komt ook onder het strengste Pruissische
regime voor. Het is verder een gevolg van het feit, dat de
directeuren van middelbare scholen niet genoeg gezag hebben,
daar iedere leeraar het recht meent te hebben zelfstandig te
mogen handelen en dus alle leiding verwerpt.
Dit toont eenerzijds, dat vele directeuren geen krachtige persoonlijkheden zijn en anderzijds, dat de :leeraren geen zelftucht
kennen. Zij weten niet wat sociaal dienen en samenwerken
is; sociaal bezien zijn zelftucht en zelfkennis gewichtiger dan
wetenschap. Waar allen samenwerken om de tucht te handhaven
wordt sociaal gewerkt; maar hoogmoed belet hier om leiding
en raad te vragen.
Wie ziet, dat hij geen orde kan houden, die herhale van
ochtend tot avond de woorden ,,mea culpa"; gaat het dan nog
niet beter, zoo zoeke hij een anderen werkkring, waarbij hij
slechts met dood materiaal te maken heeft. Een leider van
levende zielen kan hij niet zijn!
Overigens zal in dezen toestand veel ten goede kunnen veranderen, zoo onze scholen in dien geest worden hervormd, dat
de schooljongens in de leeraren niet langer hun natuurlijke
vijanden zien (66). De school der discipline moet veranderen in
die van samenwerking.

Aller merkwaardigst is een artikel van Dr. H. de Groot in
„Gezin en school" (Wat het openbaar middelbaar onderwijs
van het bijzondere kan leeren, 1928). Daarin wordt betoogd,
dat het er veel van kan leeren en wel noemt de Groot: Ouderavonden, klasseleeraarschappen, het bouwen eener aula voor alle
feesten, voordrachten enz., die leeraren en leerlingen zal vereenigen. Evenwel zal door dit alles niet bereikt worden, dat de
leeraren den leerlingen gemoedsrijkdom brengen of ethische
waarden, als de leeraren hun ambt niet als een „priesterlijk
ambt" zien.
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Grooten invloed op het sociale voelen en op de sociale zorg
kunnen ook de koopman en industrieel uitoefenen. Om dit duidelijk
te doen uitkomen zullen wij allereerst den ouden handelsregel
bezien, dat men zoo goedkoop mogelijk moet inkoopen en zoo
duur mogelijk verkoopen. Dit heet met andere woorden: geef
zoo weinig mogelijk en neem zoo veel mogelijk. Dus is deze
regel, evenals elke ver doorgedreven of unfaire concurrentie,
vijandig aan alle sociale voelen. Vele industrieelen voelen dit
niet. De meesten wijzen slechts op de sociale beteekenis van
den handel op congressen, op diners, die op vergaderingen volgen,
of als zij wetten willen doordrijven, die in hun belang zijn.
Dan dienen in eens allen de gemeenschap of voorzien zij in
een werkelijk gevoelde behoefte, dan zijn zij weldoeners der
menschheid. Trouwens is de handige handelsman steeds bereid
ook in 't groot wel te doen, het is een goed berekende reclame.
Diezelfde philantropen toonen dikwijls, dat zij in hun werklieden
slechts machines zien, dat zij het publiek door trustvorming
uitbuiten, dat de aalmoezen, die zij met kwistige hand rondstrooien, opgebracht werden door duizenden of millioenen menschen, die gezucht hebben over de hooge prijzen. Zeker is elke
handel sociaal belangrijk, maar handelt de handelaar naar het
principe, dat men uit de zakken der anderen zoo veel mogelijk
nemen moet, dan handelt hij anti-sociaal, want hij verhoogt den
levensnood bij velen. Handelaren en industrieelen, die naar
bovengenoemde regelen handelen, houden er een dubbele
moraliteit op na. De eene is voor het gezin, de vrienden en allen
waarmede zij samenwerken, de andere geldt tegenover den
concurrent en den afnemer. Dan heet het „handel is handel" en

men moet godsdienst van zaken weten te onderscheiden.
Een betere zienswijze leeren wij kennen, zoo wij de beginselen
van de Rotary Club gaan beschouwen. Deze club mogen wij
wel een der grootste internationale ondernemingen op sociaal
gebied noemen.
Zij stelt zich op het onzijdig standpunt, dat de commercieele
basis van het moderne leven een noodzakelijke ontwikkelingsphase van het menschelijk leven is, maar zij wenscht de
persoonlijke belangen te doen samensmelten met de belangen
der maatschappij. Zij eischt hiervoor van haar leden naast
goede koopmanschap, het erkennen van het grondbeginsel:
, dienstvaardigheid gaat boven eigenbelang". Zij verklaart, dat
al het zakendoen op het fundament der dienstvaardigheid berusten moet, en dat hij het meeste voordeel zal behalen, die het
;
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Beste weet te dienen. Wie zaken doet, verricht die in dienst
der gemeenschap en is haar dus verantwoording schuldig. Elke
handeling moet als uitkomst hebben, dat óf het maatschappelijk
óf het zedelijk peil der menschen verhoogd wordt.
Elke betrekking, die men bekleedt, biedt gelegenheid om de
maatschappij te dienen en moet zoo opgevat worden. Geheel in
overeenstemming hiermede zijn de woorden van Henri. Ford
(den automobielkoning) : Het is volgens hem een dwaling te
meenen, dat koopmanschap en industrie slechts de bestemming hebben winsten af te werpen, zij zijn er om te dienen.
Hij eischt van elken koopman een hoog ethisch standpunt.
De Rotary Club verlangt dat, hoezeer men ook zijn zaken tracht
uit te breiden, men toch slechts dan van succes spreken zal,
als alle handelingen beantwoorden aan de hoogste eischee van
rechtvaardigheid en moraliteit. De goederen, die men verkoopt,
de diensten, die men tegen betaling verricht, de gedachten die
men ter beschikking van anderen stelt, vormen een volkomen
gerechtvaardigd winstbejag, zoo alle partijen er voordeel bij
hebben. Concurrentie is noodzakelijk, want zij brengt het beste
naar voren, maar in dien strijd vergete men niet, vooral waar
twijfel bestaat, meer te geven of meer te dienen dan waartoe
men verplicht is. Men vermijde dus alles, wat in de oogen
van anderen minder moreel (unfair) schijnt te zijn. Dus zal
men wel den concurrent mogen verdringen door betere en goedkoopere waar te leveren, maar niet door zijn eer en goeden
naam aan te tasten, noch door smalend over zijn waar te
oordeelen, noch door hem zijn beste werklieden af te troggelen
of hem zijn geheimen te ontfutselen.

Het streven van Rotary naar betere zakenmethoden heeft de
bedoeling een ieder er toe te brengen, met anderen zaken te
doen op dezelfde wijze zooals een ieder zou wenschen, dat
zaken met hem gedaan zouden worden. Laten we ons daarnaar
gedragen, dan zal men het vertrouwen der stadgenooten verwerven, dan zal als een sneeuwbal dit vertrouwen zich uitbreiden buiten de stadsgrenzen en ten slotte buiten de rijksgrenzen.
Door anderen werd de opmerking gemaakt, dat men steeds
voor oogen moet houden, dat zwijgen even onwaar kan zijn
als liegen, en dat men nimmer gebruik mag maken van de
onwetendheid van anderen. Ook mag men zijn werkkracht niet
ter beschikking stellen, waar die gevraagd wordt, voor doeleinden, waarvan men weet, dat zij anti-sociaal, dus schadelijk of
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levenverwoestend zijn. De zakenman heeft niet minder maar
meer dan anderen op rechtvaardigheid en eerlijkheid te letten,
want onder hem staat gewoonlijk een personeel, dat tot hem
opziet, dat zich naar hem vormt. Dit voelt direct, wanneer hun
chef naar onzuivere beginselen handelt, incorrect is of bedriegt.
Hij bederft hen hierdoor, en hij zal spoedig ondervinden, dat zij
zoodra zij de kans schoon zien, ook jiem zullen bedriegen.
Natuurlijk geldt hetzelfde ook van den compagnon. Ook van
hem mag men geen eerlijkheid verwachten, zoo men die niet
zelf hoog houdt. Tot zoover de Rotary Club (67).
Er is een andere schaduwzijde van den handel waarop den
laatsten tijd een scherp licht viel. Ik doel op de steekpenningen,
de retourcommissies, op de fooien die de leverancier uitdeelt, op
de stroopkan waarmee hij rondgaat onder die klanten, die in
opdracht van anderen bij hem koopen. Ons volk werd onaangenaam wakkergeschud toen het vernam hoezeer dit fooienstelsel
in alle standen is doorgedrongen. Men beweert zelfs dat er Raadsleden en Kamerleden zijn, die zich aan leveranciers hebben verbonden (68). Wie inkoopen heeft te doen voor Rijks- en gemeentebedrijven of daarmee belast werd door de particuliere nijverheid
verwacht van den leverancier daarvoor een fooi, omdat hij de
levering aan hem en niet aan zijn concurrent gunde. Het
stelsel dateert niet van den laatsten tijd, want ik leerde het
reeds voor 40 jaren bij de Stoomvaartmaatschappijen en in Ned.
Indië kennen. Er zijn werkgevers, die het gebruik bevorderen
daar zij bij de bepaling van het salaris er rekening mee houden,
dat hun met inkoopen belaste employés heel wat fooien ontvangen. De betaling zelf wordt gedekt door nietszeggende termen
als : „voor gepresteerde diensten", „reiskosten", „meststoffen", enz.
Het publiekrechtelijke lichaam, de werkgever, die het geleverde
betaalt, betaalt per slot van zaken natuurlijk ook de fooi. Bij eerstgenoemde lichamen spreekt men dan van omkooperij en veelal
wordt de betrokken ambtenaar ontslagen, zoo de omkooperij
kan worden vastgesteld, wat overigens zeldzaam is. Tegen deze
handelsusance is nu verzet gekomen, eenerzijds van de Ned.
Mij. voor Nijverheid en Handel, anderzijds van de R.-K. jonge
werkgeversvereeniging en andere. Men verwacht meer resultaten
van een bestrijding door den handel zelf dan door den strafrechter
en in dien zin is genoemde maatschappij thans werkzaam.
Engeland is daarin voorgegaan met zijn „Bribery and Secret
commissions prevention League". Ook de tuinarchitecten van ons
land hebben in dien zin een vereeniging gevormd. Geheel zullen

100

Sociale misbruiken in den handel.

dergelijke fooien eerst verdwijnen, als het publieke geweten
zoodanig is wakker geschud, dat steekpenningen als oneerlijk
gevoeld worden. Daarnaast heeft men ook een belooning voorgesteld voor die leveranciers, die dit kwade gebruik nalaten.
Dubbel immoreel is het accepteeren van steekpenningen door
ambtenaren, daar zij onrechtmatige winsten maken uit de beurzen
van alle belastingbetalers, ook van de minst gegoeden.
Hiermee gelijk te stellen is het cadeaustelsel. Fabrikanten
en winkeliers geven aan de koopers een cadeau, hetgeen hierin
bestaat : dat men van het gekochte een grootere hoeveelheid
ontvangt dan men betaalt, bij aankoop van eenig artikel
bovendien iets van geheel anderen aard cadeau krijgt, bij elken
inkoop een bon ontvangt, waarvan 50 of 100 stuks recht geven
op een cadeau. Nu is het duidelijk dat de leverancier geen
philantroop is. Wanneer men dus bij aankoop een cadeau ontvangt, dan is dit geen geschenk, doch men koopt 2, dingen n.l.
het artikel en het cadeau. Men betaalt dus ook voor beide. Het
stelsel is bedrog, daar de onnoozele kooper werkelijk meent dat
hij een geschenk ontvangt, waardoor tevens zijn aandacht afgeleid wordt van de kwaliteit en prijs van het gekochte. Buitendien wordt de kooper, dien het cadeau aanlokt, er door verleid
meer te koopen dan hij noodig heeft. Daarbij komt, dat hoe
algemeener het cadeaustelsel wordt, hoe grooter de cadeaux
moeten worden om den kooper te vangen en den concurrent
te verslaan. Voor den leverancier blijft dan geen voldoende
winst meer over, zoodat zijn bestaan precair wordt. Het stelsel
is dan even verwerpelijk als wat de Engelschman „dumping"
noemt, terwijl toch de eenige eerlijke concurrentie die is : „dat
een fabrikant een grooteren omzet tracht te krijgen door voor
den laagsten prijs de beste kwaliteit te leveren, terwijl de
winkelier de vertrouwensman van het publiek moet zijn, en er
voor zorgen moet, dat men in zijn winkel voor den te besteden
prijs de beste kwaliteit ontvangt." (G. de Clercq.) Tegen dit
stelsel werd door de middenstandsbonden een comité ter bestrijding opgericht, evenwel vooreerst zonder resultaat.
Niet minder anti-sociaal werkt het afbetalingsstelsel der magazijnen, vooral van meubelwinkels. Zij azen vooral op onervaren
jonge gezinnen die nog weinig in huis hebben.
„Nou, dan komt er 'n auto met die meneer uit den grooten
meubelwinkel. Hij spreekt zoo'n vrouw aan. „Ik kijk zoo eens
naar je gordijnen moeder," zegt hij. „Ik kan je heel wat anders
leveren, van 'n rijksdaalder af. Heb je al 'n canapée? Die hebben
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ze hier in alle huizen. En 'n Singer-naaimachine? Da's toch
zoo gemakkelijk, daar kun je niet buiten.
— „Ja, die dingen kan ik niet betalen," zegt zoo'n vrouw dan.
— „Dat komt in orde; ik lever je alles op afbetaling. Wil je
mijn meubels ereis zien, en m'n tapijten? Weet je wat je doet?
Ik moet toch naar huis. Rij maar even mee, ik breng je straks
weer thuis."
Wel, negen van de tien vrouwen rijden dan mee met zoo'n
vriendelijken meneer, niks uit de hoogte tegen eenvoudige
menschen. Zijn ze eenmaal in den winkel — dan zijn ze weg.
Welke vrouw kan tegen mooie meubeltjes, en op afbetaling ...
je kan 't immers op je dooie gemak afdoen ...
— „En loopt dat verder goed af ?"
— „Wel, de winkelier heeft zoo goed als nooit 'n strop ; als
ze niet betalen, haalt hij de meubels terug en dat is zoo'n schande
voor de buren — dan liever honger. Maar je moet niet vragen
hoeveel jaar 'n gezin d'r onder gebukt gaat. En in den prifs zit
rente op rente, hoor! 't Is gewoon slavernij' (69).
Op dezelfde wijze azen modezaken op vrouwen, die modegek
zijn of gaarne andere vrouwen overtroeven. Koopen op afbetaling is niet te verwerpen, zoo men langs dezen weg iets
verkrijgen kan wat de welvaart verhoogt, maar niet daar waar
slechts weelde de drijfveer is en meerdere armoede het gevolg.
Het is urgent geworden de gezinnen tegen dit kwaad te beschermen. Hiervoor werd door een werkgever, in overleg met
zijn personeel het volgende bedacht: iedere arbeider op wiens
loon beslag wordt gelegd door één of andere zaak, waar de betrokkene op z.g. gemakkelijke condities gekocht heeft, wordt
op staanden voet ontslagen. De angst hiervoor houdt de meesten
terug en ook de azende firma's. Een zeer merkwaardige bestrijding van het afbetalingssysteem kwam in Berlijn op. Het
warenhuis werd daar tevens spaarbank en men koopt er van
zijn spaarbank tegoed, terwijl de spaarbank 12 0/ 0 uitkeert.
Een andere speculatie op de koopzucht van het publiek is het
euvel der uitverkoopen. Ook dit geeft aanleiding om te koopen
wat men niet noodig heeft, omdat het zoo goedkoop is. Op de
corruptie bij de bouwbedrijven, op de knoeierij bij aanneming
zal ik niet ingaan, daar slechts een klein percentage der menschen
hiervan het slachtoffer wordt.
De industrie werkt machinaal, met steeds verder doorgedreven
specialisatie, waardoor zij de gemeenschap belangrijke diensten
bewijst. Want hierdoor werd de hoeveelheid der geproduceerde
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goederen belangrijk verhoogd, zij werden tevens zoo goedkoop,
dat zij onder ieders bereik vielen. Men verkreeg hierdoor zoowel
een physische als ook wel geestelijke veraangenaming van het
leven. Alleen hierdoor werd het mogelijk, bij de snelle toename
der menschen, om hen aan werk te helpen en in hun vele behoeften
te voorzien. Door haar machinale wijze van werken verloor zij
evenwel uit het oog, dat de mensch geen machine is, dat zij haar
werklieden juist door die ver doorgedreven specialisatie psychisch
deed degenereeren. Die ontzieling van den arbeid is de vloek
der arbeidende bevolking, want zij is de voornaamste oorzaak
der zedelijke ontaarding. De afstervende geest is voor zedelijke
begrippen en godsdienst niet meer vatbaar. Door dien gespecialiseerden arbeid werd evenals door de school het gemoedsleven
systematisch gedood. De arbeid werkt door zijn volledige geesteloosheid, de school door alle krachten op het weten toe te leggen.
Andere factoren werken in dezelfde richting. Wij zullen naar
middelen moeten zoeken om de gevolgen van de industrialiseering van den arbeid te overwinnen, en dit zooveel te meer
daar ruim een millioen onzer medeburgers hun bestaan in de
nijverheid vinden.
Op dit terrein vallen bewegingen als die voor efficiëntie en
voor de psychologie van het bedrijfsleven. Efficiëntie (rationalisatie van den arbeid) kan reeds bereikt worden door verbetering
der machines, door een beter ineengrijpen van alle onderdeelen
eener werkplaats, door meerdere kennis bij het leidende personeel, door een hooger opvoeren van diens technische en
administratieve gaven. Toch zal men daarmede niet ver komen,
zoo men daarbij de psyche van den arbeider buiten beschouwing
laat. Geen werkgever is geschikt voor de functie van leider,
indien hij de menschelijke natuur niet begrijpt of zoo hij alles
regelen wil buiten den arbeider om. Ik kan er niet voor voelen
dat de arbeider invloed wil uitoefenen op de hoofdleiding van
het bedrijf, want dat kan nimmer de taak der massa zijn,
maar wel is de arbeider te raadplegen bij de technische details
van het bedrijfsleven, omdat daarbij de mensch een rol speelt,
en de arbeider beter dan een ander voelt hoe de regeling op hem
werkt.
Daarom zal de verstandige werkgever in de eerste plaats
rekening houden met de gezondheid van zijn werklieden, want
slechts de gezonde werkkracht kan op den duur het hoogst
bereikbare resultaat leveren. Terwille van die gezondheid dient
men te letten, zoo wel op het optreden van vermoeidheid als
,
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op prikkelbaarheid. Onafgebroken spierinspanning leidt ten
eerste tot te snelle en gejaagde bewegingen, ten andere is het
zenuwsloopend. Buitendien dient men er op te letten, dat door
het gestadig verrichten van dezelfde beweging of door het
blijven in dezelfde lichaamshouding, één spiergroep bijzonder
snel uitgeput raakt. Men dient dus de dagelijksche taak zoodanig te regelen, dat contrasten in werk en beweging geschapen
worden.
Verder bedenke men, dat het niet begrijpen van methode en
doel van den arbeid tot onverschilligheid en ontevredenheid
leidt. Werklieden zijn geen machines, maar wezens met hersenen.
Daarom kan de man zijn beste kracht niet geven, als hij doorloopend in angst verkeert dat hij zijn baantje zal verliezen. En
evenmin zullen werklieden in het belang der zaak werken,
die door een ruwen of humeurigen voorman geleid of getreiterd
worden. Humane, menschkundige voormannen, zijn dan ook
van het grootste belang voor een zaak. Grootere productie berust
ook op de tevredenheid der producenten en deze staat weer in
verband met de leiding en het toezicht, beide moeten dus met
den menschelijken factor rekening houden om het werk zoo
humaan, zoo belangwekkend, zoo opwekkend mogelijk te maken.
Elke stap in de beschreven richting zal meerdere stabiliteit
aan de nijverheid geven, daar ontevredenheid, klassenhaat en
onrust er door voorkomen worden. Daarom begroeten wij het
met vreugde, dat op aandrijven van de Mij. van Nijverheid
zoowel het Ned. Instituut voor efficiëntie werd opgericht als
de Amsterdamsche Vereen. voor Psychologie (van den arbeider
en van het bedrijfsleven), dat over een laboratorium beschikt
onder leiding van Prof. Dr. G. Révész (70). Beide ondernemingen
werken tesamen (70a).
Tot de psychologie van het bedrijfsleven behoort ook de zorg
voor de invaliden. Het is ten eenen 'male verkeerd aan te nemen.
dat de invalide door schadevergoeding alleen geholpen is, men
moet hem bovendien werk verschaffen, waartoe hij in staat is
en hem hiervoor de noodige opleiding geven.
Evenzeer hebben werkeloozen niet alleen werk noodig, maar
allerlei andere hulp en leiding, opdat de geest helder en ontvankelijk blij ve en geestelijke degeneratie voorkomen worde.
Het is helaas een feit, dat de verbetering, het zoeken naar
middelen om genoemde bezwaren te 'ondervangen zelden van
den werkgever zelf uitgingen, dat zij in den regel afgedwongen
moesten worden, hetzij door de macht der vakbeweging of door
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den wetgever. Hoe geheel anders zou de werkgever tegenover
de openbare meening staan, zoo hij met trots kon wijzen op
datgene, wat hij zelf tot stand bracht om de physische en
psychische degeneratie te keeren. Zeker er zijn er, die in deze
schitterend werk hebben verricht (71), veel meer dan de meest
eischande wetgever kan verlangen, maar daartegenover staat,
wat een der grootste werkgevers nog onlangs tot mij zeide : „er
zijn nauwelijks 10 0 / o , die hiervoor voelen." Trouwens dient ter
hunner verontschuldiging, dat velen er nimmer op werden gewezen; evenals onze rechters niets van de gevangenen wisten
en onze officieren niets van hun soldaten, zoo kwam ook de
industrieel niet in contact noch met den werkman noch met
diens gezin, en velen werden zich niet eens bewust, dat zij met
menschen te maken hadden, die weten wat lijden is. Vele
industrieelen zijn direct verontwaardigd als de werkman voor
zijn belangen opkomt en ontevreden is. Zij denken er niet aan,
dat de werkman een mensch is zonder eigendom of bezit, hij
is niet geworteld in den grond, maar heimat-loos en daardoor
zonder traditie. Hij leeft in een voortdurende bestaansonzekerheid.
Hij is daarbij doorloopend gekrenkt in zijn besef van persoonlijke
waarde, omdat hij zich meer beschouwd en behandeld voelt
als een productiefactor dan als een menschelijk wezen. Die
voortdurende krenking in zijn, Goddank, niet uitgestorven gevoel
voor recht en billijkheid, gepaard aan het gemis aan arbeidsvreugde in zijn voortdurend meer gemechaniseerd werk, geeft
aan zijn zieleleven een ondergrond van ontevredenheid en wantrouwen over en tegen deze economische en maatschappelijke
ordening, en tegen alles wat hij terecht of ten onrechte beschouwt
als de steun en de handhaving van die orde, waarvan hij alleen
de hardheid en de onbillijkheid ondervindt (71a).
Toch zouden wij de industrieelen onrecht doen, als wij
hen beschuldigden van hardheid, zij zijn groot geworden in
de eenzijdige denkwijze, dat hun verplichting eindigt zoodra
het loon betaald is. (Zie boven bij rechter en onderwijzer).
Deze mentaliteit vond men bij alle werkgevers, ook hij de
R.-Katholieken (71b). Ik acht het noodig hierop te wijzen, want
waar de leiders der R.-K. werklieden over het slechte in de
hedendaagsche maatschappelijke, toestanden spreken, daar worden
deze nog steeds aan de liberalen geweten. Daar tegenover staat,
dat het verzet tegen het Manchesterdom toch waarlijk niet van
de kerk is uitgegaan en dat de R.-K. werkgevers minstens even
egoïstisch zijn als de Protestantsche.
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De genoemde eenzijdige zienswijze gaf ook aanleiding tot het
verzet, waarop die sociale werkers(sters) stuiten, die aan f abrieksjongens en meisjes eens een week vacantie (door te brengen in
de vrije natuur) wilden verschaffen. Bekrompenheid dreef vaak
de werkgevers er toe, om, als zij al toestemden, in elk geval
het loon voor die dagen in te houden. Zoo ver hadden zij nog niet
leeren zien, dat het practische resultaat, dat bij arbeiders door
een vacantieweek wordt bereikt, aan de eigen fabriek ten goede
komt.
„De toenemende mechanisatie van de bedrijven en de zoo
ver mogelijk doorgevoerde arbeidsverdeeling maken door haar
enerveerende werking vacantie steeds meer noodzakelijk. Efficiëntie en rationalisatie leiden dus ongewild tot vacantie" (72).
Wat hier noodig is, is niet dwang maar het geleidelijk verruimen van den blik, zoodat men zijn belang beter, zuiverder ziet
en zijn plicht beter voelt. De industrie staat toch niet buiten
de maatschappij, zij is er een belangrijk onderdeel van. Evenals
zij niet kan werken, zoo niet vele leden dezer maatschappij haar
de noodige geldmiddelen verstrekken (voor het goede beheer
waarvan zij dan aansprakelijk is), zoo heeft zij op haar beurt
evengoed ook de maatschappij te dienen. Niet alleen de aandeelhouders maar ook de werklieden en zichzelf. Deze drie verplichtingen zijn, zoo men goed doordacht handelt, volkomen te
vereenigen. Evenals nu het publiek dikwijls op weinig doordachte wijze zijn kapitaal ter beschikking stelt, en uit zekere
laksheid (door zich niet te interesseeren voor de vergadering
der aandeelhouders), ook de controle niet uitoefent, die het zou
kunnen uitoefenen, zoo heeft ook het publiek er vroeger niet

over nagedacht, wat de gevolgen er van zijn, zoo op roekelooze
of ondoordachte wijze door de industrie over het menschenmateriaal wordt beschikt. Evenmin dacht de ondernemer of
industrieel hierover na. Maar geleidelijk werden de oogen
geopend voor de lichamelijke en geestelijke degeneratie der bevolking in zulke industriestreken, waar men vroeger roekeloos
met het menschenmateriaal omging.
De werkgever dient evenveel belang te stellen in zijn werklieden als in de steeds toenemende perfectie zijner machines.
Men tracht dit in Amerika te bereiken door het bewerken der
publieke opinie. Is deze vervuld van de gedachte, dat het
sociale werk op fabrieken noodzakelijk is, dan zal de fabrikant
het reeds ter wille van de reclame, of om zijn werklieden
vast te houden, niet durven nalaten. Volgens Attlee (73)
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Is het thans reeds in het voordeel der firma om te kunnen
adverteeren, dat op haar fabriek het „welfare work" goed ontwikkeld is, met foto's van de inrichtingen, die hierop betrekking
hebben. Dus is de kooper in Amerika zich er reeds bewust van
geworden, dat hij mede verantwoordelijk is voor de condities,
waaronder zij werken, die voor hem de gemakken des levens
produceeren. Andere firma's zullen natuurlijk uit overtuiging
en wel begrepen eigenbelang tot de invoering van sociaal fabriekswerk overgaan. Waar dit resultaat niet door inlichting en opvoeding van publiek en werkgever verkregen kan worden, wil
men eindelijk door wetten de onwillige en nalatige industrieelen
dwingen.
Trouwens, bemoeit zich de wetgever reeds in alle landen in
zooverre met deze belangen, dat overal wetten gemaakt werden
voor de veiligheid op de fabrieken, voor de beperking van den
industrieelen arbeid van mannen, vrouwen en kinderen, voor
bescherming der zwangere vrouwen, voor invaliditeits- en tal
van andere maatregelen.
In Engeland en Amerika ontstond het eigenlijke „Welfare work",
de meer uitgebreide zorg op de fabrieken. In genoemde landen
worden de hiervoor noodige sociale werkers (bl. 236-240) ook aan
de universiteiten opgeleid onder medewerking van de Young Men
Christian Association en de Young Women Christian Association
en de Rotaryclub. Daar gaat het er niet alleen om', de werkprestatie
(efficiency) der arbeiders te verhoogen, zonder hen lichamelijk
of geestelijk te benadeelen, maar ook om de stroomingen onder de
arbeiders te leeren kennen, om hen persoonlijk nader te komen,
wat immers voor de directeuren van grootere zaken niet meer
mogelijk is. Dit welfare work dient ernstige studie te maken van
den psyche van den arbeider en van het milieu (geestelijk en
lichamelijk) waarin hij leeft. Verder bedoelt „Welfare work"
alles te doen, wat voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van den werkman en zijn gezin dienstig kan zijn (74).
Men begon in te zien, dat voor de fabriek, vooral daar, waar
zich een vaste bevolking om haar heeft neergezet, ook de gezondheid van het gezin en de ontwikkeling der kinderen belangrijk zijn. Sommigen meenen, dat een geheel veranderde
relatie tusschen werkgever en werknemer de uitkomst van dit
streven zal zijn. Ik deel dit optimisme niet (75).
Ter wille van het welfare work dient de practische sociologie
dan ook beoefend te worden zoowel aan Handels Hoogescholen,
als te Delft. Ter verspreiding van het welfare work stichtte men

Welfare work. Sociale plicht van patroon en huisvrouw. 107

in 1927 de „Intern. association for the study and improvement
of human relations and conditions in industry". Op Internationale congressen wordt niet alleen dit werk maar ook efficiënty
en de psychologie van het bedrijfsleven besproken. Het minst
ontwikkeld is welfare work bezuiden den Maas (behalve Philipsgloeilampenfabriek). Men verleent daar zijn steun aan de
eucharistische kruistocht van Prof. Frencken. Het opvoedende
werk gaat daar dus niet uit van de fabriek, maar van Prof.
Frencken en zijne medewerkers. De opvatting van Prof. Frencken,
dat dit zoo behoort te zijn, deel ik niet, want het sociale voelen
en het beoefenen van sociaal werk moet zich niet beperken
tot de geestelijkheid, veelmeer moet de geestelijkheid de leeken,
dus ook den werkgever prikkelen actief mede te werken, wat
geheel iets anders is dan financieelen steun verleenen.
Waar de industrieel er toe overging zelf scholen te stichten
voor de opleiding zijner toekomstige werklieden, behoort hij
tot de opvoeders van het volkskind.
Veel van datgene, wat boven van den industrieel is gezegd,
geldt natuurlijk in gelijke mate van de verhouding van patroon
en leerling, huisvrouw en dienstpersoneel. De patroon moet
het gevoel hebben, dat hij een taak van groote beteekenis ten
opzichte van eiken leerling, dien hij aanneemt, heeft te verrichten. Immers zal het voor een goed deel van hem afhangen
of daar een nuttig mensch in zijn werkplaats zal opgroeien, of
dat de groep der maatschappelijke schipbreukelingen weer met
één zal worden vermeerderd. Hij heeft, zoo al niet het leven van
den leerling, toch diens geheele toekomst in zijn hand. Als de
patroon dit steeds in het oog houdt en dus wil onderwijzen en
opvoeden, dan is het veel beter, dat de opleiding tot een ambacht
bij hem geschiedt en niet op een ambachtsschool. Dit oordeel
berust ook daarop, dat zoowel ambacht als industrie duizenden
vormen hebben aangenomen, terwijl de ambachtsscholen (of de
avondcursussen) slechts met enkele hoofdrichtingen kunnen rekening houden. Ook neigt de ambachtsschool, zooals alle klassicaal onderwijs, weer tot theoretiseeren en generaliseeren. Daarom is het een gelukkig verschijnsel, dat werkgevers er herhaaldelijk toe overgingen zelf ambachtsscholen te stichten. Hierover
zullen de bijzonderheden bij „Beroepskeuze" (D. II) volgen. Zeer
gebrekkig ontwikkeld is ook nog het sociale voelen onzer huisvrouwen, die wel dienstboden willen houden maar niet voelen,
dat zij ook hen hebben te dienen. Zij wenschen meisjes, die
goed opgeleid en gezond zijn en zoo gewillig mogelijk. Zij
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liefst van den ochtend tot den nacht over haar beschikken,
tegen zoo weinig mogelijk loon. De gedachte komt bij velen niet
eens op, dat zij hier als werktuigen willen beschikken over
menschen, die in haar wezen, haar gelijken en soms wel haar
meerderen zijn. Vele van deze huisvrouwen doen zelf buitenshuis
allerlei sociaal werk maar vergeten, dat zij de Maatschappij
een veel grooteren dienst zouden bewijzen, zoo zij dit in eigen huis
begonnen en dus bereid waren leiding en opvoeding te geven aan
haar personeel en geduldig en gedienstig te haren opzichte te
zijn. Zoo zij zichzelf in deze hervormden, zouden zij ook beter
dienstpersoneel hebben.
Verlangt men van de dienstboden belangstelling in het wel
en wee van het gezin, dan dient men ook evenzeer belang te
stellen in haar zieleleven en in de omstandigheden van het
gezin, waaruit zij zijn voortgekomen. Bovenal mag men de
belangen van hun toekomst niet opofferen aan eigen belang,
maar men moet hen veeleer den weg wijzen om hooger op te
klimmen. Daar de vrouw zichzelf allerlei ontspanning gunt en de
eenzaamheid vreest, zoo mag zij niet uit het oog verliezen, dat
het dienstpersoneel ongeveer dezelfde gevoelens heeft.
Evenzeer heeft de huisvrouw haar verhouding in socialen zin
te regelen tot kruidenier en bakker of andere leveranciers,
waarmede zij geregeld in contact komt. Dikwijls verlangt men
van hen goeden raad, maar men vergeet, wanneer men door
een toeval eens iets vernomen heeft, wat hun dienstig kan zijn,
dit nu ook aan hen mede te deelen. Toch is zulk een dikwijls
eenvoudige aanwijzing zoo gemakkelijk uitgesproken.
Van een zuiver maatschappelijk standpunt bezien diende de

willen

Nederlandsche huisvrouw er ook toe mede te werken, dat de
loopjongens der winkels verdwijnen. Wat men noodig heeft

drage men zelf (ook de heeren) of late het halen door eigen
dienstpersoneel. Ons gemak wordt door de loopjongens gediend,
maar de ouders der jongens worden er door verleid deze kinderen
niets te laten leeren, en uit loopjongens groeien ongeoefende
werklieden, sukkels in de maatschappij. Door onze gemakzucht
ontstaan zij, die later armlastig zullen worden en vele van die
loopjongens gaan den verkeerden weg op.
Wij mogen niet verzuimen hier ook den huiseigenaar te noemen.
Immers zijn de meeste menschen huurders, waarom de verhouding van huurder tot verhuurder sociaal zeer belangrijk is.
Ten opzichte van den huiseigenaar kan ik er mee volstaan te
wijzen op eenige woorden, die door den heer Vos op het Inter-
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nationale Congres voor den gebouwden eigendom uitgesproken
werden. (Parijs, October 1923).
Hij verlangt dat humanitaire opvattingen en sociaal voelen
ook zullen bestaan in de verhouding van den huiseigenaar tot
den huurder. De huiseigenaar moet in de eerste plaats een goed
medeburger zijn en zijn huurders niet beschouwen als vijanden
maar als medemenschen, met wie hij door gemeenschappelijk
overleg en begrijpen van hun belangen en nooden tot overeenstemming komen moet. De huiseigenaar, die vrede wil, moet in
de eerste plaats rechtvaardig zijn, dat wordt dikwijls niet voldoende ingezien. De huiseigenaar was over het algemeen zeer
geneigd misbruik te maken van zijn macht en te handelen
zooals hem goeddacht, in plaats van overleg te plegen. Dit had
ten gevolge, dat de gemiddelde huurder in den huiseigenaar zijn
onverbiddelij ken vijand zag.
Toen de woningnood tijdens den wereldoorlog vereischte, dat
de Staat ingreep, geschiedde dit op een wijze, dat met algemeene
instemming alle lasten, uit dien toestand voortgesproten, op de
huiseigenaren werden geschoven, zoodat deze ten zeerste werden
benadeeld. Hoe onrechtvaardig dit ook was, moest toch erkend
worden, dat bij de bestaande opvatting der huiseigenaren zij
zonder huurwetten zeker misbruik van hun macht gemaakt
zouden hebben, wat voor de huurders ondragelijk geweest zou
zijn. De huiseigenaar leerde hierdoor, dat zijn rechten niet
onbeperkt mogen zijn. Daar nu de haat tegen de eigenaren weer
leidde tot onrechtvaardigheid te hunnen opzichte, zoo wreekte
zich dit in een steeds toenemenden woningnood en daarna in een
steeds duurder worden van het bouwen.
Zoo werden deze huurwetten een sociale

les voor beide partijen.
De eigenaren werden er op gewezen dat er misstanden zijn,
die ook zij bestrijden moeten: zooals het eischen van huurverhoogingen voor minderwaardige woningen of het profiteeren
van den woningnood in 't onredelijke. Zij moeten er met hun
beste krachten toe medewerken om het ideaal te bereiken,
namelijk een menschwaardige woning voor iedereen, voor een
bereikbaren prijs. Ook voor hen geldt, dat het belang der maatschappij boven het belang van het individu gaat.
Uit Amsterdam werd mij bericht, dat daar thans huurcontracten worden gesloten, waarin bepaald wordt, dat de huiseigenaar het recht heeft de huur onmiddellijk te verbreken,
zoodra er een derde kind geboren wordt. Zoo dit waar is, is dit
een immoreel contract, dat niet geduld mocht worden.
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Een niet onbelangrijke sociale rol kan ook de hotelhouder
spelen, want van zijn optreden hangt het voor een niet gering
deel af of het toerisme zich ontwikkelt. Dit heeft niet alleen
financieele gevolgen maar ook ideëele, want de hotelhouder,
die goed op de hoogte is van zijn omgeving, weet een verstandige
leiding aan de toeristen te geven, waardoor zij zooveel mogelijk
van hun verblijf genieten. Door zijn inlichtingen bevordert hij
indirect het natuurgenot, hij doet dit ook direct daar, waar
hij deel neemt aan alle streven om het natuurschoon te ontsluiten of bekend te maken. Trouwens oefent de hotelhouder
dikwijls een niet onbelangrijken invloed uit in kleinere plaatsen,
door de denkbeelden, die hij aanhangt. Weinigen toch hebben
een zoo goede gelegenheid als hij om die te propageeren.
Wenden wij ons thans tot de werklieden (die wij natuurlijk
ook alleen van het sociale standpunt gaan bezien). In de eerste
plaats wijzen wij dan op het sociale werk, dat zij ten onderlingen
bate verrichten. Wij denken om te beginnen aan de vakvereenigingen die, al beoogen zij voornamelijk het behartigen van
materieele belangen, toch ook maatschappelijk werk verrichten.
Ik noem dan: de bestrijding der T.b.c. (sanatoria), het hulpverleenen aan T.b.c.-lijders (nazorg voor herstellende patiënten),
het oprichten van ziekenfondsen (fondsen tot uitkeering bij
ziekte en overlijden, de zeer belangrijke bemoeienis met de
volkshuisvesting, het oprichten van arbeiders-vacantieoorden en
kinder-herstellingsoorden. Verder weduwensteun, arbeiders-rechtszaken, spaarkassen, uitkeeringen bij werkeloosheid, informatiebureaux voor aan te bevelen kosthuizen, het oprichten van kosthuizen voor ongehuwde arbeiders. Het verkrijgen van gebouwen,
waar allerlei sociaal werk verricht kan worden, en het tot
stand brengen van vakteeken-scholen, het bevorderen van het
leerlingwezen en van arbeidsbemiddeling (arbeidsbeurzen) en
de consumptie-co4eratie.
In Amsterdam verleenden alle vakvereenigingen steun aan
den Heer van Det (Deel II, bl. 147, 148), bij het uitwerken zijner
plannen voor de vakopleiding. Het R.-K. werkliedenverbond deed
in deze nog meer door de oprichting van het Centraal zielkundige
beroepskantoor. Verwant aan dit terrein is ook de bemoeienis
met de arbeidersontwikkeling, waarop wij later terugkomen.
In het bovenstaande heb ik zeer kort samengevat, wat mij van
Christelijke en R.-Katholieke zijde bericht werd. Wat de vakverbonden niet vermelden is de groote onderlinge hulpvaardigheid, die vele arbeiders kenmerkt, waarop ik elders (Deel I,
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blz. 290, Deel III, blz. 243-4) gewezen heb. Des niettegenstaande
komt het mij voor, dat er onder arbeiders een eigenaardig tekort
bestaat in de beoefening van- sociaal werk. De meeste sociale
maatregelen berusten op wetten, andere op de vakbeweging
zooals het collectieve arbeidscontract. Het zijn dus maatregelen
die de massa gelijkmatig beïnvloeden. Zoo komt men dus tot
de gemoedsstemming, dat de Staat of de vakorganisatie voor
alles moeten zorgen, terwijl het individu er weinig aan denkt om
op andere wijze sociaal werkzaam te zijn dan als lid der massa.
Daardoor wordt er te weinig gelet op de nooden, die slechts kleine
groepen of enkelingen benauwen zooals b.v. de onvolwaardige
arbeidskrachten. Slechts voor de T.b.c.-lijders schijnt men oog
te hebben, terwijl men onder de onvolwaardigen eveneens rekenen
kan: de achterlijken, de kreupelen, de psychopaten, de crimineelen en de alcoholisten. Evenzeer zou ik kunnen wijzen op
de zorg voor het kind en de moeder, zooals die in Deel II besproken zal worden. Vooral voor de arbeidersvrouwen geschiedt
veel te weinig. Alleen in een schrijven van het Christ. Nat. vakverbond werd op de belangen der vrouwen gewezen „die het
geheele jaar door onder de gezinslasten gebukt gaan; voor haar
wenscht men, dat zij zoo mogelijk 14 dagen per jaar er „eens
uit zijn", „kunnen rusten en genieten". Slechts de jeugd heeft
weer de aandacht van den werkman, waarop wij nog herhaal
delijk zullen hebben te wijzen. Wel is waar zijn er inrichtingen
voor sociaal werk, waar men den invloed van den arbeider niet.
begeert en waarop ook gewezen zal worden (Deel II, bl. 111;
IV, 144), maar dit zijn toch uitzonderingen. Waar zij bestaan,
is het de taak van den werkman, den hem toekomenden invloed
op te eischen. Het ligt ook aan hem, zoo wij hem niet zien in

alle besturen van sociale vereenigingen, zoo men hem zeldzaam
vindt als gezinsvoogd of armenverzorger en in dergelijke sociale
ambten (75a). In deze is de werkman in Duitschland beter ontwikkeld (76). De sociaal democratie hecht er daar de grootste
waarde aan, dat de arbeiders actief deelnemen aan alle sociale
maatregelen, die van Rijk en gemeente en particuliere vereenigingen uitgaan. „Arbeiter Wohlfahrt" werkt dan ook mede
voor ziekenzorg, huisdienst, kinderzorg, bedreigde en verwaar
loosde kinderen, reclasseering enz. enz. Zij meent terecht, dat
arbeiders de meest geschikte helpers van arbeiders zijn, daar zij
elkanders levensomstandigheden kennen. Wel is er nog oppositie
van arbeiderszij de, omdat hierdoor waardevolle krachten aan
den politieken strijd onttrokken worden, maar daar tegenover
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staat toch, dat hulp verleenen als sociaal werker tevens een
onvergelijkelijke gelegenheid biedt voor propaganda tot welke
politieke partij men ook behoore. Deze propaganda behoeft
zich niet te beperken tot woorden, het worde eene propaganda
der daad. Door het kameraadschappelijke optreden, het direct
begrijpen, de gewilligheid en het vermogen om te helpen ook op
geestelijk terrein kan zooveel ellende worden voorkomen. De
burgerlijke sociale werker zal juist van den werkman kunnen
leeren hoe de noodlijdenden beoordeeld en behandeld moeten
worden, en hij loopt veel minder de kans dan eerst genoemde,
om hen door een patroneerend optreden te grieven. Het beoefenen van zulk sociaal werk, zij het dan slechts gedurende de
avonduren, zou buitendien een uitnemend middel kunnen zijn,
om de vele niet aangesloten werklieden er toe te brengen zich
bij een vakvereeniging aan te sluiten.
Het ligt natuurlijk niet op mijn weg hier datgene te bespreken wat de Staat voor de arbeiders doet, en toch wil ik met
enkele woorden wijzen op de sociale verzekering, daar het tot
stand komen er van zeer hooge eischen stelt aan het sociale
geweten van elkeen, die verzekerd is. Immers zal elke verzekerde
in de verleiding komen om misbruik te maken van de aan
een verzekeringsleening te ontleenen aanspraken. Die neiging
leidt tot de verschijnselen der „renteneurose".
De renteneurose doet zich bij de ziekteverzekering het meest
voor en te meer te gecompliceerder deze is en te stroever de
verzekeringsregel werkt. Men kan ze met voordeel bestrijden
door eene regeling waardoor alle arbeiders belang hebben bij
de verzekering, dan wenschen zij ook dat er zoo weinig mogelijk
uitgekeerd wordt. Allen moeten dus rechtstreeks in de kosten
mee betalen en hun bijdragen zouden evenals bij een onderlinge

brandassurantie jaarlijks bepaald kunnen worden in overeenstemming met de uitgekeerde bedragen. Het spreekt natuurlijk
van zelf dat afgevaardigden der arbeiders in het beheer der
kassen moeten medewerken. Wie het boek van Liek (76a) gelezen
heeft, die zal onmiddellijk begrijpen, dat ik zulke voorstellen
waarlijk niet doe om de arbeider een zoo groot mogelijk gedeelte
der kosten te doen dragen, maar om de door Liek beschreven
moreele en lichamelijke degeneratie te bestrijden, die niet alleen
den werkenden stand aantast maar o. a. ook de geneesheeren. De
oplossing die Liek aangeeft is voor Duitschland misschien de
aangewezene ; wij hebben er voor te zorgen dat wij niet op dien
weg gedreven worden.
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Wij hebben thans nog afzonderlijk die groep van werklieden
als sociale individuen te bezien, die den „klassenstrijd" propageeren. Zij worden veelal kortweg door het woord „Socialisten"
gekenmerkt. Het kan hier natuurlijk niet mijn taak zijn op de
leerstellingen van het Socialisme in te gaan, nog veel minder
om die te gaan bestrijden. Zoo ik boven zoo uitvoerig op het
steeds meer relatief worden van het begrip eigendom inging, zoo
deed ik dit eenerzijds om met één voorbeeld aan te toonen, dat
denkbeelden, die men eenige tientallen jaren geleden nog kortweg
als socialistisch of communistisch zou hebben gekenmerkt, thans
overal binnengedrongen zijn. Er is geen verschil in principe maar
in graad en hetzelfde zou van tal van andere vroeger socialistisch
geachte denkbeelden gezegd kunnen worden. Anderzijds deed
ik het om door dit voorbeeld te doen uitkomen, dat ik voor
alle voorgestelde maatschappelijke hervormingen slechts één
maatstaf ken „het algemeen belang". Blijkt dit gediend te zijn
door een langzame wijziging van maatschappelijke instellingen,
die wij kortgeleden nog onmisbaar achtten, zoo hebben wij ons
daarbij neer te leggen. Daar de socialistische leerstellingen nu
nog niet op de proef werden gesteld, zooi heeft men niet het
recht ze te verwerpen. Mij hinderen die leerstellingen dan ook
niet. Ik acht het zelfs volstrekt niet onmogelijk, dat een groot
gedeelte er van in de algemeene denkwijze zal worden opgenomen
ten bate der maatschappij. Ook acht ik Christendom en Socialistische leer zeer wel vereenigbaar. Ik kom er alleen tegen op, dat
de Socialisten den klassenstrijd propageeren en dat zij steeds met
simplistische middelen willen ingrij pen. Die klassenstrijd is antisociaal. Buitendien acht ik dien klassenstrijd niet noodig voor
het bereiken van socialistische idealen. Een Snowden, een
Thomas, een Ramsey Mac Donald, een Spencer (leider der
nieuwe vakbeweging onder mijnwerkers), een Wilson (leider
der zeelieden) verwerpen den klassenstrijd en zijn toch Socialisten.
Ik zie trouwens in het vooropstellen van den klassenstrijd, in
het zich afscheiden der arbeiders als een gesloten kaste van de
andere maatschappelijke groepen niet de noodzakelijke consequentie van de socialistische leerstellingen, maar slechts een goed
agitatorisch wapen, want hierdoor pakt men de menschen daar
waar zij prikkelbaar zijn (haat, nijd), men maakt gebruik van
hun slechte, anti-sociale eigenschappen. Hetzelfde geldt van het
aankweeken van klassentrots, daar deze opgebouwd wordt op
den hoogmoed, allen menschen eigen.
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, I. *

8

114

De socialisten en de klassenstrijd.

Deze klassenstrijd leidde er toe, dat de strijdbare socialist
overtuigd is dat de burgerklasse gedegenereerd is, zoo zeer dat
zij als een afschrikwekkend voorbeeld voorgehouden wordt aan
de socialistische jeugd, dat het socialistische gezin bezongen
wordt als hoog verheven boven dat der burgerklasse, waar
dofheid, heerschzucht, onbevredigdheid en ijdelheid heerschee,
waar het gezin bovendien is uiteengerukt (76b). Daarom moet
de proletarische kaste zich isoleeren, ook daardoor, dat zij niet
wil dulden, dat haar kinderen in den middenstand overgaan.
Aan deze kaste behoort de toekomst, zij zal de wereld hervormen.
Haar zegewagen moet daarbij gaan over de lijken van het
kapitaal. Zoo leidt de klassenstrijd tot haat. Stockhaus geeft
bij zijn bespreking van den arbeidersjongen dien zoo goed weer
met de woorden: „Der Schler ist der reinste Egoist. Jede Handlung wird in seiner Wirkung auf das eigene Wohlergehen hin
geprft und demgemáss fállt die Entscheidung, Natiirlich hat
dementsprechend immer der Reiche Unrecht, er ist Mse, liigt
und betriigt" (77). Het is zoo gemakkelijk dit vuur te stoken
en door klassenhaat en klassenstrijd telkens nieuwe aanhangers
te werven.
Het is duidelijk dat dit alles anti-sociaal is. Het is verder
maatschappelijk hinderlijk, daar men zijn gezichtsveld vernauwd
heeft, alles slechts van een zijde ziet. Het is niet minder hinderlijk
dat men steeds met simplistische middelen werkt, omdat daaruit
prachtige leuzen te vormen zijn, die de massa meeslepen. Bij
uitvoering werken zij als hamerslagen op het ragfijne netwerk,
waarmede onze maatschappij vergeleken kan worden.
Zoo ziet men slechts de ongetwijfeld donkere schaduwzijde,
dat het kapitaal in handen is van banken en ondernemers
en men wil het onder de controle van publiekrechtelijke lichamen
brengen, men wil alle mijnen tot eigendom van den Staat verklaren enz. enz., maar voor de keerzijde van zulke omwentelingen
(waarvan ik de goede zijde zeer wel zie) heeft men geen oog.
Door stakingen heeft de arbeider veel bereikt en er hebben vele
stakingen plaats gehad, waarbij de sympathie van het publiek
aan de zijde der stakers was. Zulke stakingen waren dus sociaal
verdedigbaar en gewenscht. Maar dit geeft geen recht nu ook
dit wapen te gebruiken voor politieke doeleinden, om macht te
toonen, om den kapitalist te benadeelen. Men benadeelt hierdoor het geheele volk zooals bij de staking der mijnwerkers in
Engeland.
Dezelfde eenzijdigheid zien wij daar, waar de Socialisten van
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alle landen na den wereldoorlog de schulden wilden doen verdwijnen door een heffing ineens van het kapitaal.
Het is verwonderlijk dat de klassenhaat hen zelfs blind maakte
voor 't feit, dat onder de tegenwoordige maatschappelijke regeling
het bestaan van den arbeider afhankelijk is van het kapitaal.
Diezelfde eenzijdigheid belet den socialist de psychologische
factoren te zien, die zoowel in den handel als bij de internationale
verhoudingen, bij het internationale vertrouwen en dus ook bij
de valuta zulk' een groote rol spelen, waarop Poincaré voortdurend heeft gewezen. Het dreef hem er toe om daar waar
hij de macht er toe bezit, de uitgaven van staat en gemeente
te doen toenemen. Het hierdoor ontstane deficit moet clan
eenvoudig door verhooging der belastingen gedekt worden, een
middel dat eenerzijds met een tweesnijdend zwaard, anderzijds
met een vermolmden steunbalk vergeleken kan worden. Wie
de uitgaven wil doen toenemen moet in de eerste plaats de
middelen aanwijzen om het productievermogen te verhoogen en
nieuwe afzetgebieden te openen. Verhoogt men alle loonen, zoo
wordt het leven duurder en de verhooging gecompenseerd,
zoodat men steeds voort moet gaan op dien weg, als men tevreden
gezichten wil blijven zien. Wat het einde van deze methode
zou zijn, is duidelijk (78).
Men verlangde en verkreeg verhooging der loonen, men verkreeg allerlei dure sociale wetten. Daarna was men, wonderlijk
genoeg, verontwaardigd dat alle prijzen, vooral ook die der
voedings- en transportmiddelen stegen, zoodat men weinig genoot
van het grootere inkomen. Toch lag dit gevolg zoo zeer voor de
hand, dat iedereen het had moeten voorzien. Evenzeer moesten de
prijzen der voedingsmiddelen stijgen door de toename der menschen bij gelijk blijvende (zelfs verminderde) productie en door
het grootere verbruik, daar de hoogere loonen tot weelde prikkelden. Toch wil men die hooge loonen handhaven, die den
middenstand er toe dreven zelf te leeren behangen, timmeren,
klokken repareeren enz.; men tracht daar te komen tot cooperatie,
opdat het eene gezin het andere aanvulle (78a). Immers moeten
allen hun uitgaven beperken. Dientengevolge viel de arbeidersklasse nu in twee groepen uiteen. De eene, die veel verdient en
wel geleidelijk tot middenstand zal worden, de andere, die
werkeloos is en onderhouden 'moet worden.
De verkorting van den arbeidstijd scheen een winst en zij
is het ook' voor een deel der arbeiders, evenwel dreigt die winst
weer verloren te gaan, want de hooge loonen en de verkorte
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arbeidstijd leiden tot een veel intensiever werkwijze bij de grootindustrie. De arbeid zal door effiëntie eentoniger worden en
haar tempo machinaal versneld. Economisten van naam voorspellen zelfs als gevolg van de rationalisatie der industrie een
permanente werkeloosheid van millioenen arbeiders. Dezelfde
specialisatie zal het aanpassen van den arbeider aan een ander
bedrijf (waar die noodzakelijk wordt) zoo veel te moeilijker
maken (78 b).
Een groote winst was zeker ook de pensionneering der gemeentewerklieden, maar deze had wederom tengevolge, dat de
*gemeenten slechts jonge, geneeskundig goedgekeurde arbeidskrachten aannemen en alle anderen terugwijzen, die nu niet
weten waar zij werk moeten vinden. Al deze verbeteringen zijn
slechts door te voeren als men de belastingen hoog houdt, waardoor het gezin uit den middenstand er nog meer toe gedreven
wordt op alles te bezuinigen, waardoor de kapitaalsvorming belemmerd wordt, het in een vroegere eeuw verzamelde geleidelijk
slinkt, en steeds meer menschen afhankelijk worden van onze
koloniën. Het is niet mijn bedoeling met deze beschouwingen de
hoogere lomen te veroordeelen. Wat ik veroordeel is het gebrek
aan inzicht, het zoeken van een zondebok daar, waar die niet is,
het schreeuwen over reactie, waar slechts natuurlijke gevolgen
gezien worden, die, ik ontken dit niet, toch verbetering brengen
kunnen al schijnt het onwaarschijnlijk.
Maar, al ware dit zoo, vast staat dat men de gevolgen niet
in zijn berekening had opgenomen. Daarom veroordeel ik het,
en acht ik het onverantwoordelijk, zoo men met schijnbaar

eenvoudige regelingen het raderwerk verstoort, en het is misdadig, zoo men hiervoor de hartstochten opzweept, waardoor
alle maathouden onmogelijk gemaakt wordt. Natuurlijk mag
deze overweging er niet toe leiden, dat wij ons bij de bestaande
toestanden neerleggen, maar wel hebben wij te overwegen,
dat de gang der evolutie een langzame dient te zijn. Waar wij
de gevolgen van maatregelen niet met wiskundige zekerheid
kunnen berekenen, zullen wij met de uiterste voorzichtigheid,
zoekende en tastende, voorwaarts moeten gaan!
Niet veel geringer acht ik het bezwaar, dat juist door het
opdrijven der uitgaven, dat door de naoorlogsche psychose
werd opgewekt, en de daarop volgende leegte der schatkist,
de cultureele ontwikkeling, die het socialisme wenscht te brengen
belemmerd wordt. Toch zou deze bij verwezenlijking kunnen
voeren tot een socialen vrede. De cultureele belangen kunnen
,
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niet worden behartigd als de vakvereenigingen slechts naar
loonsvermeerdering jagen, waardoor de kassen geleegd worden.
In alle vergaderingen razen de leiders der vakvereenigingen
over het egoisme der werkgevers, maar men is zelf even egoistisch als zij. De ondernemer jaagt ook naar materieele belangen.
Waar hij dit op al te eenzijdige wijze doet, moet hij bestreden
worden, maar hij heeft dit voor boven den Socialist, dat hij
niet geblinddoekt wordt door klassenhaat noch door het gevoel
van moreele meerderheid als klasse.
Keeren wij nog eens tot de eenzijdigheid van den Socialist
terug, daar zij als sociaal schadelijk niet genoeg aan de kaak
kan worden gesteld.
Men lette slechts op de actie der gemeenteambtenaren en werklieden. liet laat hen koud, zoo door de hooge loonen de gasprijzen stijgen (79) en de armsten zich nu in deze moeten rantsoeneeren, of weer vieze petroleum moeten gebruiken. Het is
hen onverschillig, als door het stijgen van den prijs van den
tramrit, de minst gegoeden weer moeten loopen, dat het trambedrijf moet worden ingekrompen, wat weer tengevolge heeft
dat velen moeten worden ontslagen of de gevaar brengende
„eenmanswagens" moeten worden ingevoerd. Het raakt hun koude
kleeren niet, als zij den bouw en de exploitatie der voor de
gezondheid des volks zoo noodige badinrichtingen door de hooge
loonen onmogelijk maken. Zoo kan men door gaan ! Allen
denken slechts aan de eigen beurs en benadeelen hierdoor
anderen, die dikwijls nog armer zijn dan zij zelf. Zij gelijken
veelal op de Fransche ambtenaren, die wel verhooging van hun
salaris verkregen, maar waarvoor de middelen gevonden moesten
worden door het ontslag van 20.000 der hunnen. Men ontziet
zich zelfs niet de eigen cooperatieve bedrijven ten gronde te
richten door de looneischen. Liever aanvaardt men dit dan
het geringste van het loon te laten vallen. Waarlijk, de domheid
hunner z.g.n. aanhangers, die voor de loonen als voor een
dogma strijden, moet de ware socialistische leiders wel wanhopiger maken dan de tegenstand van het kapitalisme!
De leiders der vakvereenigingen zijn egoïstisch-agressief, zij
zijn wanhopig eenzijdig en zij zijn er blind voor, dat een langzaam
gestadig influenceeren van het geheele volk in socialistische richting
vooraf moet gaan. Veel meer brengen de leiders der vakvereenigingen de menschen tot het dwaalbegrip, dat het socialisme
slechts één eisch, één doel kent, „de verhooging der lomen".
Zij zoeken liever hun heil in geweld dan in overtuigen. Zij
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hebben maling aan ideëele doeleinden. Zij begrijpen zelfs niet de
economische zijde van het socialisme en zijn blind voor de
ethisch-psychologische. Zij voelen niet, dat het eene niet kan
worden bereikt en vastgehouden zonder stevige fundeering van
het andere. Hun verstand is te beperkt om in te zien, dat de
socialistische gedachte zich moet ontplooien door wisselwerking,
waaraan geslachten van overtuigde werkers hun denkende en
scheppende kracht zullen moeten geven. Slechts idán is er heil
van het socialisme te verwachten, zoo de aanhangers dier richting
een hoog ontwikkeld gemeenschapsgevoel bezitten, zoo zij bezield
zijn met opofferende liefde voor de gemeenschap, zoo zij het „ik"
vrijwillig en bereidvaardig er aan ter beschikking stellen. Wie
dat heeft ingezien, die veracht voorbijgaand succes en tijdelijke
winst. Hij heeft het vaste vertrouwen dat de zelfbeleden
beginselen eiken tegenstand zullen overwinnen. Het is te
hopen, dat de Arbeiders Jeugdcentrale zulk een stroom van
idealisme over haar jongens en meisjes zal uitstorten, dat zij
een nieuwe waarlijk sociaal voelende arbeidersbeweging zullen
scheppen, die niet in de eerste plaats eigen voordeel zal
zoeken.
Wij moeten verder nog wijzen op het bezwaar, 'dat de leiders
der socialistische vakvereenigingen door het prikkelen der hartstochten hun volgelingen op den duur niet meer in de hand zullen
kunnen houden, zoodat zij overloopen tot de communisten, die
hun nog meer schijnen te beloven. Daar deze nu tegenwoordig
een politiek van geweld volgen, zoo wekken zij de reactie op
vooral bij de vrouw, die thans even veel invloed heeft als de
man. Daarom benadeelt het communisme de democratie en het
socialisme.

Wat mij met zorg vervult en wel met zorg voor de arbeidende
klasse, is, dat men met machtsmiddelen het fijne netwerk der
maatschappij verstoort. Het socialisme moest ontstaan als reactie
op de even groote eenzijdigheden van het kapitalisme. Ook heeft
het veel bereikt en vele gedachten, waar tegen de maatschappij
eerst in opstand kwam, zijn thans overgenomen of toch discutabel
geworden. Zelfs de R.-Katholieken erkennen „dat het socialisme
de onrechtvaardigheid van vele toestanden van de daken heeft
geroepen en dat toch veler harten onverschillig zijn gebleven
voor wat er waars lag in deze beschuldigingen" (80). Ik voeg
er aan toe, dat wij den socialistischen waakhond ook thans nog
niet missen kunnen ! Het socialisme blijft een machtige drijvende
factor in de ontwikkeling der maatschappij, al doet zij wél zich
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met alle kracht er tegen te weer te stellen. Juist uit dien strijd
kan iets goeds geboren worden.
Al wat het socialisme ook zij of verlangen moge, zoo blijft
het toch voor de socialisten een onafwijsbare eisch, dat ook zij
in hun dagelijksch doen en laten sociale wezens moeten zijn en
evenals anderen door hun optreden hun sociale geweten moeten
toonen. Van een levende scheppende toekomstmacht zal eerst
sprake zijn, wanneer het socialisme niet zit in de zakken en
in de hoofden, maar als een louterende macht woont in de
harten.
Overigens geldt van den arbeider natuurlijk datgene, wat over
sociale zelfopvoeding boven is gezegd, vooral ook de woorden
op bl. 32, 33, die aangeven hoe werk of arbeid beoordeeld moeten
worden. Zijn verantwoordelijkheid voor den medemensch is zeker
niet geringer dan die van eenig ander mensch, want van de
nauwkeurigheid, waarmede hij een machine afwerkt, kan het
leven van velen afhangen, bijvoorbeeld van alle opvarenden
van een schip. Deze verantwoordelijkheid, die toch van evenveel
belang is voor zijn klassegenooten als voor de anderen, voelt
hij dikwijls niet voldoende. De geheele beweging onder de werklieden heeft een zoo uitsluitend politiek karakter verkregen,
of is zoo eenzijdig op dén klassenstrijd toegespitst, dat zij als
het ware blind werden, ook voor de directe belangen van de
leden hunner klasse. Politieke trots, verlangen naar macht heeft
de socialistische arbeider meer dan genoeg, maar die klassentrots
moest hem er tevens toe leiden, dat hij zichzelf weet te helpen,
dat hij het buiten de hulp van de zoo gehate hoogere klassen
stellen kan. Wij merken evenwel op, dat zij in ons land minder
aan sociaal werk doen dan de Christelijke en R.-Katholieke werklieden; een in deze door mij aan het Ned. Verbond van Vakvereenigingen gerichte vraag bleef onbeantwoord. Evenwel hebben
de Amsterdamsche diamantwerkers het „Koperen Stelen fonds"
en er zullen wel verzekeringsfondsen zijn.
Dat onze socialistisch voelende arbeiders bij de Duitsche werklieden verre achterstaan, daarop werd reeds gewezen. Ook in
België gingen de oogen er voor open, dat voor de herstellingsoorden, vacantiescholen en andere instellingen slechts R.-Katholieke leiders te vinden waren en dit dreef de socialistische
arbeiders er toe zich op maatschappelijk werk toe te leggen. Zij
hebben trouwens een eigen school voor Maatsch. werk gesticht.
In Czecho Slowakije zijn de Paaschdagen bestemd om het
sociaal voelen onder het volk te ontwikkelen. In 1927 schreven
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naar aanleiding hiervan de socialistische bladen het volgende,
dat ik in de Fransche vertaling van Frantisëc Vanicëk weergeef :
«Aujourd'hui, demain et après-demain, on vous demande de
penser à la famille, à la collectivité, à la nation, au pays ; de
songer pas plus à vos querelles, mais à la coopération humaine.
Cette idée, qui doft diriger notre attention sur nous-mêmes, par
conséquent aussi sur la collectivité dont nous sommes membres
et éléments co-déterminateurs, n'a encore la force que d'arrêter
quelques jours la main habituée à attaquer, á combattre, á
conquérir, á usurper. Mais maintenant qu'elle a surgi, cette
idée prend des forces et se développe peu à peu ; à nous de faire
notre rmieux pour l'encourager. Puisse-t-elle régner sur nous
non pas quelques jours, mais durant des années, durant la vie,
tout jamais ! Puisse-t-elle refaire l'homme pour une nouvelle
humanité, pour une nouvelle attitude á l'égard de la vie, pour
un nouveau bonheur, qui, loin d'être acheté aux dépens d'autrui,
sera multiplié par la participation de tous les hommes !»
Verwonderlijk is het, dat zij zich zelfs verzetten tegen sociale
maatregelen, die door anderen voor den werkenden stand worden
bedacht. De Landbouw- en Tuinbouwonderlingen brachten (1910)
een bedrijfsongevallenregeling tot stand, waardoor de arbeiders
van meer dan 8 000 werkgevers met een gezamenlijk loon van
rond 13 millioen gulden vrijwillig verzekerd werden tegen
geldelijke gevolgen van ongevallen. Zij genoten hierdoor dezelfde
voorrechten, die door de wet aan de industrieele arbeiders was
toegekend. De voorbereiding der eerstgenoemde regeling stuitte
evenwel op het hevig verzet der soc. dem. bladen. De pogingen
der werkgevers om de onderlinge organisatie tot stand te brengen

werden het meest perfide boerenbedrog geheeten, met geen
ander doel ondernomen, dan om den landarbeiders uiteindelijk
het hun toekomende te onthouden, althans daarop zooveel
mogelijk te beknibbelen. De landarbeiderswet, die zoovelen aan
eigen huis en land hielp, werd eveneens door de soc. dem. in
de 2e kamer bestreden. Is het wonder dat de andere partijen
beweren, dat de Soc. Dem. al datgene bestrijden, wat tevredenheid
wekt, omdat de leer van den klassenstrijd en haat ontevreden
menschen eischt?
Daarnaast mag de volgende typische uiting van de gemoedsgesteldheid der socialistische werklieden niet verzwegen
worden. Toen Prof. Bonger aanraadde de reclasseering der
veroordeelden zelf in handen te nemen, stuitte dit direct op
een scherp verzet in „Het Volk" (12 Nov. '23, 17 Nov. '23
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en 30 Jan. '24). De redactie meende, dat alle intellectueele
krachten, waarover de partij kan beschikken, gebruikt moesten
worden voor den klassenstrijd. Wel heeft de redactie van „Het
Volk" dezen scherpen aanval later moeten verzachten, maar het
komt mij voor, dat deze aanval toch karakteristiek blijft voor
onze zoo geheel verpolitiseerde socialistische werklieden. Zoo men
verder verneemt, hoe snel men er toe komt voor een vakvereeniging te bedanken, en met hoeveel moeite de enkele centen
bijeengebracht moeten worden voor een maatschappelijk doel
als bijv. „tuberculosebestrijding", dan leert men hierdoor hoe
gering de sociale ontwikkeling der socialistische arbeiders is.
Zooveel te meer komt men tot deze gevolgtrekking, als men
ziet hoe veel geld dagelijks door jongens aan cigaretten verrookt
wordt en hoeveel de snoepwinkels door werkmanskinderen
verdienen. Onze socialistische werkman heeft in de eerste plaats
te leeren, dat hij zijn medewerklieden dienen moet. Om dit te
bereiken heeft men in de groote steden van Amerika de straten
der volksbuurten tot wijken vereenigd. Men wekt de bewoners
op uit hun midden personen te kiezen geschikt voor allerlei
sociaal werk. Hiervoor sloten de bewoners zich naar beroepen
en ambachten aaneen. Elke groep koos dan haar afgevaardigden
voor den wijkraad. Alle actie gaat van dien wijkraad uit, die in
de meest verschillende richtingen zoekt wat op sociaal gebied
door samenwerking verkregen kan worden. Evenals bij de volksspeeltuinen zorgt het volk dan voor zichzelf. Men steunt elkander
en de „macht van het kleine" zal spoedig tot velerlei belangrijke
resultaten voeren.
Wil het socialisme zijn economische ideeën doorvoeren, zoo zal
het slechts goede practische resultaten kunnen bereiken, als
het tijdig aan de arbeiders leert niet alleen te denken aan hun
rechten maar veel meer aan hun plichten. Zij allen moeten leeren
dienen niet alleen elkander maar de gemeenschap. Zij kunnen

de door hen begeerde maatschappelijke orde niet opbouwen
met menschen, die slechts voor den strijd werden opgevoed,
die slechts leerden eischen. Meer nog dan alle andere partijen
moesten zij alles inspannen om het sociale geweten te ontwikkelen, zoodat zij den anderen tot voorbeeld kunnen strekken.

De arbeider is toch niet alleen een loontrekker, lid eener vakvereeniging of van eene politieke partij, neen hij is in de eerste
plaats: mensch, broeder, zoon, echtgenoot of vader. Als zoodanig
staat hij temidden van al de moeilijkheden en raadselen, waarvoor het geweten van den mensch geplaatst wordt in zijn strijd
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tusschen zinnelijkheid en geest, eigenbelang en zelfverloochening,
hartstocht en trouw, het verlangen om het leven te genieten en
het gevoel der verantwoordelijkheid. Hij heeft niet alleen zijne
machine te bedienen, maar ook te strijden met den dierlij ken
aanleg in hem, die oorzaak is, dat hij zich telkens voor zichzelf
moet schamen. Hij ondervindt, dat hij een knecht is van begeerten en hartstochten, die hem een slavernij doen voelen van
een veel vernederender aard dan die, waartegen hij op alle vergaderingen zoo vurig protesteert. Met die persoonlijke ondervinding bemoeit zich evenwel niemand, niemand helpt hem
daarin den weg te vinden en het leven te verstaan; neen hij vindt
slechts leiding voor die andere, minder bezwarende slavernij,
die in verband staat met zijn maatschappelijke positie. Slechts
voor den laatstgenoemden strijd leeft de geheele mensch, hiermee
voedt hij zijn verstand, prikkelt hij zijn gevoel en bestuurt hij
zijn handelingen. Wat is hiervan het resultaat? Dat hij tot
de overtuiging komt, dat zijn patroons en werkgevers niet in
het reine kwamen met hun menschelijke dubbele natuur, en maar
al te dikwijls ook hun lagere instincten niet weten te beheerschen.
Dat ook zij slaven zijn van vuile hartstochten, kleinzielige gevoelens en brutale instincten; dat hij, de weerlooze arbeider,
die slechts de loontrekker is, de slaaf wordt van deze lagere
hartstochten, daar hij moet handelen en leven zooals het hun
belieft. Maar is het nu niet merkwaardig, dat hij deze kwade
hartstochten steeds slechts bij anderen bestrijden wil, inplaats
van ze eerst eens daar aan te vallen, waar ze toch het meest
tastbaar voor hem staan, namelijk in zijn eigen ziel en in zijn

persoonlijke relaties?
Wie daarmede begonnen is, wie in zijn eigen omgeving in den
waren zin allen een broeder is, wie de waarde van den ander
even hoog stelt als zijn eigene, wie het geleerd heeft geen misbruik
te maken van den weerlooze, wie de eigen ziel vrij houdt van den
vloek van het goud, wie het dierlijke in zichzelf overwonnen en
tot onderwerping gebracht heeft, die zal geen vernieuwing der
maatschappij verwachten alleen van het navolgen eener theorie
of van een door geweld of revolutie verdringen van allen die een
andere meening zijn toegedaan. Veel meer zal hij hiervoor uitgaan
van de kennis van den levenden mensch, van diens hartstocht
en verkeerden wil, die niet gewijzigd worden door een verandering van de uitwendige vormen der maatschappij. Dan zal
hij alle zelfzucht, alle begeeren naar macht, den klassengeest
en den partijgeest gaan bestrijden, en hij zal eerlijk trachten,
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wat hij door den strijd met zijn tweevoudige natuur leerde, toe
te passen in gezin, beroep en organisatie. Wie dat doet, zal eene

taal spreken, die met onweerstaanbare kracht de zielen tot zich
trekt. Hij spreekt dan niet meer van vechten, slaan en dwingen,
maar van overtuigen en opvoeden. Hij zal niet meer eenzijdig
zijn, want hij zal anderen leeren kennen, zooals hij zichzelf
heeft leeren kennen. Evenals die inwendige strijd hem opvoedde,
zoo zal hij, niet door revolutie, maar langzaam voortgaande
van stap tot stap een nieuwe denkwijze aan de maatschappij
geven.
Dezelfde man, die dag in dag uit mort en raast over de uitwendige omstandigheden, waarin hij leeft, moest zich eens afvragen, of hij zij ne arme vrouw niet in nog veel grootere slavernij
houdt. Hij opene eens zijn oogen voor die vrouwen, die niettegenstaande haar onwaardige omgeving zich rustig weten te geven
en op te offeren. Zij kunnen dit, omdat zij overwonnen hebben
in den inwendigen strijd. De man daarentegen, die steeds
over zij ne slavernij mokt, kent slechts één begeeren, n.l. om
zelf heer en baas te worden. Hij leeft toch slechts om eigen
rechten te verdedigen, zijn eigen begrippen te handhaven, maar
niet om zich in dienst der maatschappij te stellen, zooals de
vrouw in dienst van haar gezin.
Nog in een ander opzicht rust er een groote verantwoordelijkheid op den werkman, die deze helaas zelden voelt. Op alle
fabrieken, werkplaatsen en schepen, komen telkens leerlingen,
jongens, die het vak eerst moeten leeren, die zich op moeten
werken tot geoefende werklieden. Dan verneemt men telkens
weer de klacht uit den mond der leiders van jeugdorganisaties,
dat de jongens bedorven worden door ruwe spreekwijze of
gemeene taal, dat er misbruik van hen wordt gemaakt, door hen
voor allerlei kleine diensten te gebruiken, waarmee niets te
leeren valt. Leert de werkman hun iets, dan is het weer in de
eerste plaats de bovengenoemde klassenstrijd. Het schijnt, dat
de werkman zich zoo heeft vastgewerkt in haat, dat hij ook geen
liefde gevoelt voor de kinderen zijner eigen klasse, terwijl hij hen
toch zooveel gemakkelijker zou kunnen leiden dan de leden der
andere klassen, die geestelijk zooveel verder van hen afstaan.
De ontevredenheid, de afgunst, de haat heeft trouwens de geheele
maatschappij en vooral den werkenden stand zoodanig doortrokken, dat een oprecht samenwerken, een bewust dienen,
sympathie ten opzichte der hoogere standen, iets schijnt
te zijn, wat onbestaanbaar geworden is. De strijd tegen deze
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gemoedsgesteldheid wordt wel is waar nog door den godsdienst
gevoerd, maar deze heeft op groote groepen onzer bevolking
geen vat meer.
Ook is ons volk niet door het heete vuur gedreven, dat het
Duitsche volk doorstaan moest en dat op velen louterend gewerkt
heeft. Daar zien wij onder de betere arbeiders zich een geslacht
vormen, dat door fijnheid van gemoed, door vastheid van wil en
eenvoudigen levenswandel, een ommekeer in de arbeiderswereld
zal kunnen brengen.
Ik kan het zeer wel begrij pen, dat leden der middenstandsklasse
en intellectueelen socialistisch voelen, en de socialistische leer (al
of niet volgens Marx) propageeren. Er is van sociaal standpunt
bezien ook niets hiertegen in te brengen. Zoo evenwel deze
intellectueelen er toe over gaan de Soc. Democratische partij
te steunen, dan handelen zij, lettende op de in de voorafgaande
bladzijden beschreven gemoedsgesteldheid „anti-sociaal". Zij
steunen dan klassenstrijd en klassenhaat! Dat zij buitendien den
tak afzagen, waarop zij zitten, acht ik van minder bezwaar, de
idealist neigt tot zulke uitersten. Of zou het hun niet duidelijk
zijn, dat men wel hun steun waardeert maar hen toch veracht
daar zij tot de gedegenereerde burgoisie behooren?
Voor ons eigen land voel ik zeer wel, dat er niets mee bereikt
zal worden, als men aan de werkende klasse voorhoudt, dat zij
gewillig en liefdevol moet samenwerken met de andere standen.
Daarom kan verandering slechts verwacht warden van de sociale
opvoeding der hoogere standen en daarna van hun welbewust
handelen. Zij moeten door hun geheele gedrag een goed voorbeeld
geven, opdat de lagere klassen niet den indruk krijgen, dat de
indeeling in standen alleen er toe dient om de hoogere in welstand en genotzucht te laten leven of naar eigen goeddunken te

spelen met de zeden en de beschaving. Zij moeten ruimheid van
blik toonen : door zich niet af te sluiten, door den klassen-trots
in zichzelf te bestrij den, door het gevoel in zichzelf te overwinnen, dat zij menschen van een hoogere vorming zijn. Het
eervolle van den arbeid wordt in de opvatting der dienenden
vernietigd door de wijze, waarop men hen roept om hun werk
te doen, of door de nonchalance, waarmede men hun groet
beantwoordt; evenzeer door al te groote minzaamheid of den
beschermenden toon, waarmede men hun een dienst bewijst.
Het schijnt, dat men niet »gewoon" kan zijn ten opzichte der
minderbedeelden, en men stoot de menschen welbewust terug door
de ijzige beleefdheid, die men dan nog wel wil laten doorgaan
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voor groote minzaamheid. Niet iedereen kan sociaal werk doen,
maar iedereen kan er aan denken, dat al zijn doen en laten
invloed uitoefent op zijn omgeving. Door zichzelf te controleeren
verricht men sociaal werk. Alleen daar, waar het „noblesse
oblige" uit alle handelingen straalt, is de standenindeeling gewettigd en verkrijgt zij een andere beteekenis dan geboorte of
bezit. Helaas is het een gevolg van het comfort, waarmede vele
gegoeden zich omringen, van de vele hulpmiddelen, waarover
zij beschikken, van den grooten afstand, die hen van den werkenden stand scheidt, dat in hen niet een ernstig willen, een
werkelijk opofferen der eigen persoonlijkheid ontstaat. Algemeen
wordt geklaagd over hun speelsche opvatting van een aanvaarde
sociale taak, het snel verslappen van hun ijver, hun ongeregeld
verschijnen. Men dweept wel met een Mathilde Wreede, maar
wie verlaat als zij de schitterende omgeving der ouderlijke woning? Wie doet ongeveer dat, wat Toynbee verlangde, die toch
niet alleen de mindergegoeden wilde helpen, maar opvoedkundig
wilde werken op de hoogere standen, door hun het leven en
lijden der werkende klasse te leeren kennen? Wie zich geeft
en helpt, ontvangt steeds veel meer dan hijzelf gegeven heeft.
Zooals de zaken nu evenwel staan, moeten de leiders en leidsters
bij het sociale werk helaas getuigen, dat de beste helpers(sters)
slechts uit den kleinen middenstand voortkomen.
Over de vrouw der hoogere standen zegt Olive Schreiner (81):
Zij was een „fijne dame" de menschelijke vrouw-parasiet, de
meest doodende microbe, welke aan de oppervlakte van eenig
maatschappelijk organisme kan verschijnen. De verhouding van
vrouwen-parasitisme in het algemeen tot het eigenaardige verschijnsel van prostitutie is fundamenteel. (Bij beide dezelfde

neiging tot niets doen, hetzelfde verlangen naar luxe en een
sterke drang aan zichzelf te denken.) Prostitutie kan nooit eerlijk
worden beoordeeld noch van een zedelijk, noch van een wetenschappelijk standpunt, tenzij haar verhouding tot het algemeene
verschijnsel van vrouwen-parasitisme volkomen wordt erkend.
Wijnaends Francken—Deyserink verdedigde de door haar gewenschte vrouwlijke dienstplicht o. a. met deze woorden: „Het
walgelijke parasieten-bestaan van de vrouw uit de meest bezittende
kringen zou een moreele verbetering ondergaan, ze zouden zich
bewust worden, dat ze plichten tegenover de gemeenschap hadden,
dat ze niets meer waard zijn dan de armste medeschepselen."
Het zoo nuttelooze leven van vele vrouwen uit den middenstand werd zoo aardig beschreven door Couperus:
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„0, wat vrouwen, die zich vervelen ! 0, wat tal van vrouwen,
die plantenleven in kleine pensions, juist zó6 kunnende bestaan
en leven van mediocre middelen, wel eens een lieve blouse dragen
en wel eens naar de komedie gaan, maar verder hare arme
levens van dag voortsleepen naar dag in den schemer der nevelwade der grijze Verveling, die altijd over haar heen zweeft;
o wat vrouwen, die zich vervelen, zonder man en maag, zonder
kind, dan het kind van den concierge, en zonder kat dan de
kater van het pension, zonder bezigheid, zonder emotie noch
om juweelen, die zij niet koopen kunnen, noch om kunst, die
zij niet achten, zelfs bijna zonder lektuur ! 0 wat tientallen,
wat Milderden misschien van zulke arme, dubbelarme pensionwezens heb ik niet ontmoet, die wat tingelden op de piano en
een oogenblik bridge speelden, die vooral met onvermoeide kaken
kletsen en kwebbelen en klepperen over ándere zich vervelende
pensionaires, wie alleen een oogenblikje flirt nog de oogen kan
op doen flikkeren, maar wie verder het leven is dag aan dag
ééne grauwe, grijze Verveling, ééne Verveling, ééne Verveling ..."
Die verveling is direct op te heffen door zich te geven aan
anderen.

3. Voorziening in geestelijke behoeften door sociaal werk.
Op de bespreking van de verschillende groepen der maatschappij en hun verhouding tot het sociale werk meen ik eenige
bladzijden te moeten laten volgen over de intellectueele ontwikkeling, daar zij naar de meening van velen een integreerend deel
van het sociale werk is. Ontwikkeling te brengen onder het volk
is een typisch oud liberaal streven, voortgekomen uit het intellectualisme, dat meende door onderwijs en kennis de wereld
te kunnen verbeteren, zelfs zoo dat door beide de gevangenissen
zouden leegloopen. De practijk heeft getoond, dat deze verwachting ijdel was. Zelfs de meest diepgaande kennis op het
gebied der moraliteit maakt het individu nog niet moreel ! Zoo
kennis moraliteit bracht, zouden onze hoogleeraren de sociaal
en moreel meest hoogstaande burgers moeten zijn. Niemand,
die hen kent, zal zoo dwaas zijn dit te beweren.
Toename van kennis brengen de volkshuizen. Zij zijn een
uitvloeisel van het Engelsche Toynbeewerk, dat hier evenwel
een geheel anderen vorm aannam. Men meende hier het Engelsche voorbeeld niet te kunnen volgen, omdat de arbeidersbewegiag
(gedreven door ons nationaal wantrouwen) bij ons direct een poli-
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trek karakter aannam. Daarom waren de meeste onzer arbeiders
niet gesteld op de leiding van leden eener andere klasse. Ook was
ons volk nog zoo weinig opgevoed, dat de student niet de minste
behoefte voelde om in den 'door Toynbee aangegeven zin voor de
werkende klasse te arbeiden. De verschillen tusschen de standen.
zijn immers ook in geen land zoo groot als bij ons. Bovengenoemde „Huizen" beoogen daarom oorspronkelijk, evenals de
volksuniversiteit en het onderwijs voor volwassenen (zooals dit ia
eenige gemeenten gegeven wordt), de taal- en andere cursussen,
die voor oudere kinderen met steun dier gemeente gegeven
worden, niets anders dan toename van kennis te brengen. Alle
cursussen en voordrachten, die men het volk aanbiedt en die
er toe bijdragen aan man of vrouw een betere materieele toekomst te verschaffen, zijn zonder twijfel nuttig en kunnen ook
materieel geluk brengen, hetgeen de basis worden kan van
geestelijke genietingen. Men heeft er echter meer mee willen
bereiken. Men wilde „alles wat tot ware beschaving leidt binnen
ieders bereik brengen en daardoor veler bestaan rijker aan waar
levensgenot maken".
Ik kan niet inzien, dat „algemeene ontwikkeling", kennis van
literatuur en kunst (beschaving), werkelijk het levensgenot verhoogt. Ik heb niet opgemerkt, dat ontwikkelden gelukkiger zijn
dan weinig of niet ontwikkelden. Het is niet mijn doel, evenals
Rousseau, den natuurmensch gelukkig te prijzen, want ik heb
de minder ontwikkelde volkeren genoegzaam loeren kennen om
te weten, dat wij hun hun geluk niet behoeven te benijden. En de
landman, de arbeider, die alleen de lagere school gevolgd heeft,
een courantje leest, een gebedenboek of een bijbel, en wiens
kennis zich dan niet verder uitstrekt dan tot hetgeen hij voor
zijn werk noodig heeft, behoeft niet ongelukkig te zijn. Zijn
levensgenot kunnen wij niet door „algemeene ontwikkeling"
verhoogen.
Wel worden er zoowel bij de landelijke bevolking als onder de
arbeiders menschen (kinderen) gevonden, die dorsten naar
kennis, en dezen dient men te helpen. Het is bedroevend, dat er
kinderen zijn, idie het beroep, dat zij begeeren en waarvoor zij
dikwijls vroegtijdig bijzonderen aanleg toonen, niet kunnen
volgen, omdat zij ide opleiding niet kunnen bekostigen. Dit schrij
nend leed moet iedereen trachten te verzachten, waar hij het
ontmoet. Geheel iets anders is het evenwel aan allen „algemeene
ontwikkeling" te willen brengen. Dan overwege men eerst de
woorden van den president Calvin Coolidge:
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„We do not need more material development; we need more
spiritual development. We do not need more intellectual power,
we need more moral power; not more knowledge, but character;
not more government, but culture; not more law but more
religion; not more of the things seen, we need more of the
things that are unseen."
Volgens dezen regel handelen onze volksuniversiteiten niet.
Voor een groot aantal toehoorders van zeer verschillende opleiding wordt daar hygiëne, biologie, natuur- en scheikunde,
geologie, sterrekunde en ontleedkunde behandeld. Daar naast
ware te noemen : economie, staatsinrichting, de geestelijke beschavingsgeschiedenis van verschillende tijdperken, land en
volkenkunde, muziek en bouwkunst, ook geloofs- en levensvragen.
Hoogstens een kwart der toehoorders zijn werklieden, de helft
kantoorbedienden, winkel- en handelsbedienden of onderwijzers,
en het laatste kwart bestaat dan uit personen, die tot de beter
gesitueerde kringen behooren. Een groot percentage der toehoorders (50 0/ 0 of meer) wordt daarbij door vrouwen gevormd
(82). Er komt nog bij, dat er zoo weinig ernst bij deze zaak is,
dat het verloop gedurende zulk een cursus der volksuniversiteit
dikwijls 50 0/ 0 bedraagt, al klimt het in gunstige gevallen niet
hooger dan 30 of 16 0/ 0 . Voor deze zoo bonte en ongelijke schare
(83) moet men wetenschap behandelen zóó, dat allen het begrijpen kunnen.
Zoo moet men wel zeer gepopulariseerde wetenschap brengen,
zeer aan de oppervlakte blijven, en mijns inziens zal dit in de
meeste gevallen leiden tot betweterij, ongelijkmatige ontwikkeling en wat het ergste is tot „dwaling", daar de toehoorder de
steeds voortschrijdende ontwikkeling der wetenschap niet kan
blijven volgen. Trouwens bracht men hem immers geen wetenschap, maar slechts de resultaten der wetenschap, gezien door
den bril van den inleider.
Mijn ongunstig oordeel over de volksuniversiteit wordt gedeeld
door K. K. Uwenstein, die het belangrijke boekje schreef:
Das Kind als Tr_ger der werdenden Gesellschaft. 2e Aufl. Wien.
Het is socialistisch, maar alles behalve dogmatisch. Echter wil
ik niet ontkennen, dat er onder de toehoorders eenige personen
kunnen zijn, die werkelijke kennis uit deze voordrachten putten,
vooral zoo zij deze slechts beschouwen als een inleiding, waarop
zij voortwerken zullen. Van meer nut dan zulke lezingen zijn
de studiekringen, die van sommige volksuniversiteiten en van
het „Nut" uitgaan, daar kan men een dieperen invloed uit-
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oefenen op de deelnemers zoo zij zich gedurende twee jaren
verbinden. Het belangrijkste van zulk een cursus is het persoonlij ke contact met den leider, die evenwel de bijzondere gave
moet bezitten de toehoorders tot vragen en debat te prikkelen,
en dit schijnt bij den aangeboren aard van ons volk buitengewoon
moeilijk te zijn. Dit geldt evenzeer voor intellectueelen. In
Engeland heeft men daarmede geen moeite.
Wij zouden er ons op toe moeten leggen op zulke cursussen
tot zelf doen te prikkelen, wij zouden de leerlingen opstellen
moeten laten schrijven uit boeken, èf gegevens laten verzamelen
om zekere opvatting te verdedigen. Men moet hen voordrachten
laten houden, van hen verlangen dat zij een boek lezen en daarna
doel en strekking van den schrijver in enkele regels weer geven.
Dit laatste vooral is een uitnemende oefening, van te meer
waarde daar mij bleek, dat slechts weinig ongeoefende menschen
die kunst verstaan.
Het eigenaardige van al de voordrachten der volksuniversiteit,
in Ons Huis enz. is, dat zij geheel incidenteel zijn, al naar de
sprekers, die men juist krijgen kan, en dat er niet gewerkt wordt
naar een vast plan. Een vast plan zou opgemaakt kunnen worden
door de toehoorders te splitsen naar intellectueele ontwikkeling,
door alle voordrachten voor minder ontwikkelden te doen aansluiten aan de natuurlijke activiteit, hen dus te doen verstaan
alles, waarmee het leven hen in aanraking brengt. Dan denken
wij dus in de eerste plaats aan het goed leeren spreken en
schrijven van de eigen taal, aan de techniek, aan de beginselen
der hygiëne, aan de rationeele voedingsleer, aan het bestrijden
van allerlei gebruiken, die met die voedingsleer in strijd zijn, het
zooveel mogelijk doen begrijpen van het zoo buitengewoon fijne
netwerk van onze maatschappij, die zelf slechts één maas is in
het grootere netwerk der aarde. Het doel wordt dan slechts
„het begrijpen bevorderen". Wil men daarnaast intellectueele
ontwikkeling brengen, die met de maatschappij in geen direct
verband staat, dan zal men de toehoorders vooraf ernstig moeten
waarschuwen, dat een bevrediging der diepste geestelijke behoeften niet door wetenschap te verkrijgen is. De grootste
moeilijkheid zal zijn om voor zulke voordrachten of studiekringen
de geschikte docenten te krijgen. Immers zal men die slechts
bij groote uitzondering onder onze hoogleeraren vinden, die men
thans zoo gaarne als sprekers uitnoodigt. Deze zijn ook
te zeer gesteld op hun vrijheid van taaksopvatting, dan dat zij
zich in een vast systeem zouden willen schikken. In Engeland
KOHLBRUGGE, Practische
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heeft men aan de hoogeschool gevormde docenten, die een speciale

liefhebberij voor deze taak bezitten en die buitendien (evenals
Duitsche privaatdocenten) op bijverdiensten aangewezen zijn.
Te Leipzig vormden de studenten der verschillende faculteiten
eene vereeniging, waarvan de leden zich ter beschikking stellen
om populaire wetenschappelijke voordrachten te houden voor
slechts 60 cent per voordracht. Zulke vereenigingen kunnen iets
brengen wat dictactisch goed doordacht is. (Herz. a, b. Bl. 45.)
Nog gelukkiger zijn de Deensche volkshoogescholen, wier
leeraren niet alleen vol toewij ding, arbeidslust en arbeidskracht
zijn, maar die ook geen pretenties hebben en geen hooge
salarissen eischen. Toch kunnen wij het Deensche systeem niet
overnemen, daar het voor het platteland ontworpen werd.
Van geringe waarde acht ik het ter beschikking stellen van
allerlei meer of minder populair-wetenschappelijke lectuur, of
het aanbieden van allerlei tentoonstellingen op kunst- en ander
gebied. Men vindt er wellicht eenige verstrooiïng in, sommigen
worden er wellicht door teruggehouden andere gelegenheden
als kroegen of danshuizen te bezoeken, of van 't kwaadspreken,
maar dit is dan toch een indirect en niet het bedoelde gevolg.
Wat men zoo aan kennis opdoet, zal bij velen zelfs de levensvreugde en den levensmoed doen dalen, daar dit oppervlakkige
weten velerlei twijfel en inwendigen strijd wekt.
Er is hiervoor geen sterker sprekend voorbeeld te vinden dan
de zoo wijd verspreide populaire literatuur over het ontstaan
der dieren en van den mensch, wat men ook wel Darwinisme
noemt. Zulke boeken ontmoet ik telkens in allerlei leeszalen
of kringen van half ontwikkelden, die deze voor de hoogste wijsheid houden. Deze boeken trachten de lezers wijs te maken, dat
wij de wereld mechanisch verklaren kunnen, zoodat wij precies
weten hoe de mensch ontstaan is, hoe de evolutie tot stand
kwam. De moderne natuuronderzoeker heeft zulke denkbeelden
sedert eenige tientallen jaren verlaten, hij weet, dat hij van dit
alles niets verklaren kan. Maar de oude ideeën van vijftig jaar
geleden blijven rondspoken in de hoofden zelfs van vele onderwijzers en leeraren; met hun vermeende wijsheid stichten zij
slechts geestelijke verwarring.
Men schijnt bij dit uitzaaien van kennis nog altijd op het
standpunt te staan, dat onderwijs alle menschen even ver kan
brengen. Men diende nu toch te weten, dat dit niet het geval is.

De oorlog is aanleiding geweest, dat men in Amerika de intelligentie-tests (proeven) heeft toegepast op 1 700 000 recruten (84),
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die, daar zij als recruten waren aangenomen, tot het betere
gedeelte der natie behoorden. Want de achterlijken en idioten.
(+ 2 millioen) kwamen hiervoor niet in aanmerking. Zoo men
de resultaten van dit onderzoek toepast op de geheele bevolking
in de Vereenigde Staten, zoo zal het oordeel over het geheel
dus veeleer te gunstig zijn dan te ongunstig. De tests zijn zoo
ingericht, dat zij voor elke leeftijdsgroep de eischen bepalen,
waaraan een normaal kind van zekeren leeftijd moet kunnen
voldoen. Daarnaar kan men nu de recruten indeelen in zulke,
wier intelligentie overeenstemt met het 12-jarige kind of met
het 14-jarige of met het 18-jarige enz. Langs dezen weg berekende
men, dat de helft der bevolking (50 000 000) staan blijft op het
peil van een normaal 12-jarig kind. Dit kan men ook zoo
uitdrukken, dat deze helft zich geen hoogere ontwikkeling
kan eigen maken dan die, welke de lagere school geeft. Door
verdere opleiding of opvoeding is deze toestand natuurlijk niet
te wijzigen, daar deze weinig of geen invloed hebben op de intelligentie. Immers moet deze als een aangeboren eigenschap worden
beschouwd. Slechts 13 1 /2 miljoen hebben een verstand, dat boven
het middelmatige gaat, en slechts 4 1 /2 millioen kunnen worden
beschouwd als talentvol. Merkwaardig is, dat ook Vorrink tot het
resultaat kwam, dat slechts 15 000 jongens der Nederlandsche
arbeiders vatbaar zijn voor verdere ontwikkeling, van de anderen
is niets te verwachten.
De boven aangewezen helft der bevolking, die niet meer inzicht
heeft , dan het kind van twaalf jaar, zal zich gelukkiger gevoelen
bij een opgelegd dogma, dat een rustige zekerheid geeft. Tot
zelf zoeken en vragen is dit gedeelte der bevolking toch niet
in staat. Buitendien wekt oppervlakkige kennis slechts ontevredenheid, die waarlijk niet gelukkig maakt. Die ontevredenheid
benadeelt evenwel den Staat, daar zulke personen zich steeds
zullen laten meeslepen door de meest radicale partij, door
de verstoorders der openbare orde.
Ik voel persoonlijk geen antagonisme ten opzichte van den

zelfbewusten aanhanger van socialistische ideeën, maar wel ten
opzichte van hen, die zich uit ontevredenheid bij hen voegen. Daar
zij de macht der partij verhoogen, ontvangt men hen met open
armen. Zoo beschouwd leidt het brengen van oppervlakkige
ontwikkeling tot versterking dezer partij. Daar „Ons Huis" in
Amsterdam en Rotterdam zonder bijbedoelingen alleen ontwikkeling aanbieden, zoo worden zij door de socialisten ook gaarne
gezien.
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Op het gebied der arbeidersontwikkeling staat de Soc. getinte
boven aan. Dit ligt natuurlijk voor de hand, daar Soc. veel van
het intellectualisme verwachten, dat veel beter bij hun levensbeschouwing past dan gemoedsontwikkeling. „Wissen ist Macht".
Daarom zullen wij in het volgende meer rekening houden met
de socialistische actie op dit gebied en buitendien nader op de
Amsterdamsche toestanden ingaan.
Zoo ontstond te Amsterdam eerst de Centrale commissie voor
Arbeidersontwikkeling (1911), die van de vakvereenigingen (Amst.
Bestuurdersbond) de zorg voor de intellectueele ontwikkeling
overnam. Voor Amsterdam heeft deze commissie ook thans nog
de leiding. Daarna werd in 1924 het Instituut voor Arbeidersontwikkeling gesticht, dat werkzaam is voor de socialistische
arbeiders van het geheele land.
Voor de intellectueele ontwikkeling der Christelijke werklieden
zorgt de Christelijke Besturenhond en voor de R.-Katholieke het
R.-K. Werkliedenverbond. Daarnaast bestaan er nog andere
lichamen van kleinere groepen als de Syndicalisten, Neutralen
enz. Een dergelijke verdeeling naar partijen zullen wij natuurlijk
ook in andere gemeenten vinden, al ligt het voor de hand dat de
werklieden der groote gemeenten het best verzorgd zijn. In
Amsterdam sloten alle genoemde vereenigingen zich nu aaneen
tot het Amsterdamsche Comité voor Arbeidersontwikkeling. De
beteekenis daarvan is vooral van financieelen aard: de gemeente
verleent aan dit comité een groote subsidie en het comité is
er mee belast die gelden te distribueeren. Daarnaast wordt samengewerkt voor excursies en concerten. Het doel is dus van veel
beperkter aard dan dat van R. Casimir met de door hem aanbevolen Ontwikkelingsraden (Tijdschrift De Opbouw. Paedagogisch congres). De verschillen in opvatting zijn veel te groot
om intensiever samenwerken te gedoogen, al zou ik dit voor
zuiver didactische vragen zeer wel mogelijk achten. Nog voor Prof.
Casimir zijn wenschen had kenbaar gemaakt ontstond te Amsterdam de Federatie van vereenigingen voor volksontwikkeling, die
het geheele volk omvat dus ook de arbeiders, maar wier taak
toch meer op jeugdterrein valt. Ook deze federatie treedt evenals
het bovengenoemde Comité v. A. 0. op voor het verkrijgen van
steun door de Gemeente of voor het verstrekken van adviezen.
Zij deed tot nu toe slechts voorbereidend werk. Het zou overweging verdienen of men zijn eigen gezichtskring niet zou kunnen
verruimen door in contact te treden met den „Auskunftsdienst
fr Volksbildung", die in Zürich verbonden is aan de „Stiftung
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zur Fórderung von Gemeindestuben und GemeindebAuser" (zie
Deel IV, bl. 63).
De werkwijze voor de arbeidersontwikkeling toont veel overeenstemming met die der volksuniversiteit, zoodat hiervoor dezelfde critiek geldt als voor deze. Alleen hebben de Socialisten
althans dit bereikt, dat de sprekers bereid zijn hun plannen of
opzet (syllabus) eerst met het bestuur te bespreken, waardoor
meerdere zekerheid verkregen wordt, dat het voorgedragene
beantwoordt aan de behoeften en de ontwikkeling van het volk.
Daarnaast hebben zij de kadercursussen in verschillende gemeenten, dan worden van Zaterdagmiddag tot Zondagavond drie
voordrachten gehouden afgewisseld met muziek, declamatie of
zang. In de derde plaats geeft men cursussen, die meerdere
avonden duren en natuurlijk een meer intensiever bewerking
der cursisten mogelijk maken. Deze worden evenwel slecht
bezocht. Eindelijk zijn er nog praat- of discussie-avonden met
kleine groepen. Overigens hebben wij in het oog te houden,
dat „ontwikkelen" bij alle partijen in de eerste plaats zeggen wil,
dat men de ideeën der partij propageert (al heet het dat propagandavergaderingen buitengesloten zijn). Dit kan ook haast niet
anders. Want het is immers onmogelijk een staathuishoudkundig
of sociologisch onderwerp te behandelen zonder dit van eigen
standpunt te belichten. Zulke onderwerpen vormen dan ook,
althans bij Socialisten, den hoofdschotel. Dit blijkt o. a. uit het
volgende : De behandelde onderwerpen worden verdeeld in:
B. Geschiedenis, Levensbeschrij vingen, Herinneringen . . . 18
E. Land- en Volkenkunde, Reisbeschrijvingen
59
F.

Natuurwetenschappen, Gezondheidsleer, Sport en Spel 57

H. Rechts- en Staatsleer, Politiek
52
K. Economie en Maatschappijleer
26
L. Socialisme en Arbeidersbeweging
114
N. Techniek ,Handel, Verkeer, Landbouw, Huis en Tuin . . 27
P. Philosofie, Godsdienst, Opvoeding 95
T. Kunst, Muziek, Tooneel, Literatuurgeschiedenis . . . . 109
Achter deze indeeling heb ik nu gevoegd cijfers, die aangeven
hoeveel van de 557 cursussen gehouden in 1927 onder deze
rubrieken vielen en dan blijkt hoe zeer de groep L. overweegt.
Deze zou een nog veel sterker overwicht aantoonen, wanneer
men niet allerlei cursussen onder de andere groepen had gebracht, die evengoed onder L. gerangschikt konden worden. Ik
noem als voorbeelden: de sociaal-democraten in den gemeenteraad, psychologie van het socialisme, proletarische levens-
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beschouwing, Marxisme en religieus socialisme. Andere die onder
andere namen zeilen zijn ook nauw verwant aan groep L.
Bij de voordrachten, die voor R.-K. werklieden gehouden
worden, behooren de sprekers in den regel tot de geestelijkheid
en zijn de meeste voordrachten van religieus zedelijken aard.
Men geeft er ook schriftelijke cursussen in talen en boekhouden
en een socialen cursus. De intellectueele ontwikkeling wordt
het minst beoefend door de Christelijke werklieden. (De Jaarverslagen van het Christ. Nat. Vakverbond brengen de op de
cursusvergaderingen behandelde onderwerpen.)
De Socialisten rekenen tot de intellektueele ontwikkeling ook
de tooneelvoorstellingen en concerten. Voor de cursorische lezingen
geldt overigens, dat zij niet erg meer in trek zijn, men moet
er veel reclame voor maken om de arbeiders te trekken, buitendien behooren vele der uit plichtsgevoel verschenen toehoorders
tot de beter gesitueerde werklieden, die er eigenlijk geen behoefte
aan hebben. Zij blijven liever thuis, worden liever niet uit hun
gezin, uit hun thans zoo goede aangename woningen gehaald.
Zij schuwen de groote afstanden (in de steden), zij hebben de
radio thuis, een vakblad, soms een door de vakvereeniging uitgegeven ontwikkelingstij dschrift, zij stellen, behalve als er iets
zeer bijzonders aan de orde is, ook veel minder belang in openbare vergaderingen dan voorheen.
Men begeert wel de ontwikkeling maar men wil thuis blijven.
Dit blijkt vooral duidelijk uit den van Socialistische zijde gegeven
schriftelijke cursus (Kuyper), daarvoor waren 1881 deelnemers,
waarvan 1739 den cursus tot het einde toe volgden, alhoewel
hij allesbehalve gemakkelijk was. Voorwaar een schitterend resultaat. De wensch de wetenschap aan huis te ontvangen leidde
er toe van Socialistische zijde een tijdschrift uit te geven voor
gepopulariseerde wetenschap. „Beschaving en Wetenschap". Een
algemeene Volksuniversiteit onder redactie van I. E. W. Duys,
dat rijk geïllustreerd is.
Van al deze volksontwikkeling geldt overigens hetzelfde als
van veel ander sociaal werk, dat de armsten, de geestelijk minstontwikkelden er niet door bereikt worden, zij missen (evenals
voor de vacantiescholen der kinderen) het initiatief en de vlotheid er toe ; zij voelen zich bij zoo iets niet thuis.
Zoo wij slechts letten op het aantal gelegenheden, die er in
de steden voor de volksontwikkeling bestaan, dan mogen wij
wel zeggen, dat dit voldoende is om in de behoefte te voorzien.
Geheel anders staat het met de methodiek en didactiek, beide
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komen mij voor gebrekkig te zijn. Wie er voor voelt vergelijkingen
met het buitenland te maken, die wende zich tot de Duitsche
Heim'volkshochschulen.
Het best bekend zijn die te Dreissigacker in Thiiringen
(E. Weitsch) en Tinz bij Gera (W. Jenssen) ; er zijn socialistische
en christelijke (o. a. Hainstein bij Eisenach), de laatste nemen
zeer toe. Heimvolkshochschulen zijn internaten, die gedurende
4 of 5 maanden geopend zijn. Zij hebben volgens Duitsch oordeel
de schaduwzijde, dat zij velen aan de oude atmospheer onttrekken
zonder hun in de gelegenheid te stellen een andere binnen te
treden. In Leipzig ontstonden de Arbeiterbildungsheinte. Dit zijn
gehuurde woningen met 4 of 5 kamers, waarin 8 tot 10 arbeiders
wonen met een jongen geleerde. Door hun loon bekostigen de
arbeiders het Hei en en onderhouden ook den geleerde. Allen zijn
overdag aan hun werk en vormen 's avonds een gezin. Dan
doet de leider in overleg met de arbeiders alles wat hij kan ter
ontwikkeling der arbeiders. Men blijft in den regel een jaar
bijeen. In Leipzig breidde deze beweging zich sterk uit, een
dergelijk Heim is ook te Jena (84a).
In het boekje „Der soziale Pfarrer" komt dit belangrijke feit
zoo duidelijk naar voren, dat ook de niet Socialistisch voelende
intellectueel waarlijk geen reden heeft den omgang met Socialistische arbeiders te schuwen. Zij zijn niet te vergelijken met
de inerte massa, het zijn zelfbewuste menschen, bij wie de
waardevolle menschelij ke kern zich duidelijk laat voelen, waarom
zij ook toegankelijk zijn voor andere invloeden.
In Engeland heeft men de socialistische Labourcolleges, de
r

christelijke Adultschool, de neutrale van de regeering uitgaande

Workers educational association. Het minst geschikt voor vergelijkende studie is wel de Deensche volkshoogeschool (85). Zulke
kostscholen voor volwassenen passen evenwel niet bij onzen
volksaard, buitendien zijn zij immers aan de toestanden van
het platteland aangepast. Wel zouden wij wellicht van deze
Deensche instelling kunnen overnemen de wijze van doceeren,
die „individueele ontwikkeling, logisch denken, het juiste formuleeren der gedachten, het goed gebruik der moedertaal wil
ontwikkelen".
Tot de ontwikkelende vereenigingen behoort vooral de Maatschappij tot nut van 't algemeen, die wij later bespreken zullen.
Verder noem ik nog de Nederlandsche Arbeidersreisvereeniging
en de Commissie tot voorlichting van het geven van volksfeesten.
De laatste wil de plaatselijke historie weer levend maken,
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oude gebruiken bewaren of weer in eere herstellen, waardeering
wekken voor monumenten en natuurschoon. Zulke locale feesten
bestaan er in verschillende landen, terwijl zij bij ons nagenoeg
waren verdwenen. Zij oefenen ook invloed uit op het vreemdelingenverkeer.
Op de meest intensieve wijze heeft de ontwikkeling der
arbeiders plaats in België. Daar voelde men de behoefte leiders,
vertegenwoordigers te vormen, een keurbende onder de arbeiders.
Voor deze heeft men niet alleen middelbare sociale scholen maar
ook hoogescholen voor arbeiders, die te onderscheiden zijn in
Neutrale, Socialistische en R.-Katholieke. Men tracht onder de
jonge arbeiders van ongeveer 21 jaren diegenen te vinden, die
een meer dan gewonen aanleg bezitten en sociale roeping voelen.
De laatsten tracht men reeds op de lagere school te ontwikkelen.
De hoogescholen hebben een internaat en geven zamel theoretische als practische ontwikkeling. Het ligt voor de hand dat hier
geen hooger onderwijs in onzen zin gegeven kan worden, want
de leerlingen hebben slechts lager onderwijs en vakonderwijs
genoten. De docenten hebben dus hun lessen daaraan aan te
passen, waardoor zij zeker niet slechter zullen worden.
Men doceert sociologie, burgerlijk recht, staatsbestuur, staathuishoudkunde, Nederlandsch en Fransch enz. Het ligt voor de
hand, dat op de R. Katholieke hoogeschool de godsdienst en op de
Socialistische de denkbeelden der Socialisten een groote rol spelen.
Om het contakt met de practijk niet te verliezen moeten de
docenten en hun assistenten de practij k kennen, bovendien worden
er veel excursies gemaakt, die door de cursisten schriftelijk
worden uitgewerkt en daarna besproken. De twee jaar durende
studie wordt afgebroken door practisch werken op fabrieken,
waarbij de cursisten alles moeten trachten op te merken wat
sociaal belangrijk is om er opstellen over te maken. De zes
maanden practisch werken kunnen ook besteed worden aan
speciale onderdeelen zooals jeugdvorming, armenzorg, tehuizen,
sociale verzekering, bibliotheken enz. Ook de Socialisten houden
daar rekening met het maatschappelijk werk, toen hun gebleken
was dat voor de herstellings- en vacantiekolonies zich slechts
R.-Katholiek personeel beschikbaar stelde. Maatschappelijk werk
wordt het meest beoefend aan de liberale school te Antwerpen,
die evenwel in hoofdzaak door meisjes wordt bezocht.
De alzoo opgeleiden worden in den regel vrijgesteld van den
arbeid door de arbeidersorganisatie, die hun opleiding bekostigde,
want elke organisatie heeft allerlei beheer te voeren en veel
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leiders noodig. Ook de niet vrijgestelden zullen later een rol
spelen in de arbeidersbeweging, waarin zij als het ware de zuur-

deesem zullen vormen. De ondervinding heeft geleerd, dat de
beste leerlingen gevormd worden uit hen, die reeds sociaal werk
hebben verricht (85a). Dit brengt mij er toe te herhalen, waarop
ik reeds meermalen wees, dat scholen voor maatschappelijk werk
niemand moesten opnemen, die niet reeds op de proef is gesteld.
Zeker mag er met eerbied gesproken worden over het werk,
dat door de Nederlandsche Toynbee-vereenigingen gedurende
25 jaar is verricht, ook over hun gave om telkens iets nieuws
te bedenken. Het komt mij evenwel voor, dat zij de resultaten,
van hun eigen werk te veel uit het oog verliezen, n.l. de ontwikkeling, die zij aan de arbeidersklasse gebracht hebben. De tijd
schijnt mij aangebroken, om niet meer vóór maar met den
arbeider te werken, zoodat wij het in de eerste plaats aan hem
zelf hebben over te laten, wat hij leeren wil en op welke wijze.
De Nederlandsche Toynbee beweging moet er ernstig naar streven
zich steeds meer onnoodig te maken. Dit zooveel te meer,
daar ik niet geloof, dat zij zal leiden tot een toenadering der
klassen. Haar recht van bestaan zou ik vooral daarin willen
zoeken, dat zij aan kinderen cursussen geeft, die in practische
winst kunnen worden omgezet. Daarnaast is het niet minder
gewenschte gevolg te noemen, dat men kinderen, die men bezig
houdt, aan de straat en haar invloeden onttrekt. Wij zullen er
daarom ook nog op terugkomen.
Het zou zonder twijfel nuttig zijn, als deze huizen ethische
ontwikkeling brachten in dien zin, dat men er sociaal door leerde
voelen. Het vestigen der gedachten op hulpvaardigheid, het
wederzijdsche dienen, vooral waar dit op de Clubs practisch
beoefend wordt, zou voor de maatschappij goede vruchten brengen,
ook al beperkt zich deze hulpvaardigheid later tot het dienen
der eigen klasse. Over den hierbij te volgen weg zullen wij
later hebben te spreken.
Naast deze huizen ontstonden de Clubhuizen der Volksspeeltuinen (Deel II, bl. 107-116). Verder de gemeentestichting
„Centraal beheer". De gemeente Amsterdam stelt aan „Centraal
Beheer" gebouwen ter beschikking, die het beheeren moet voor
de jeugd. De lokalen er van worden aan de verschillende jeugdorganisaties verhuurd en daardoor rente en onderhoud gedekt.
De 3 reeds in exploitatie zijnde gebouwen voldoen aan deze
eischen, en er zijn plannen nog 2 andere op te richten. „Centraal
Beheer" heeft met de leiding der jeugd niets te maken. Maar
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daar dit lichaam het beheer voert, zoo kan het niet uitblijven,
dat er onmerkbaar een ontwikkelende invloed door uitgeoefend
zal worden, of eene verrijking van de bij het werk gebruikte
practische middelen. Buitendien kan het niet uitblijven, dat daar,
waar verschillende vereenigingen gebruik maken van hetzelfde
gebouw, zij wederzijdschen invloed uitoefenen zullen in het
verrijken van vormen.
Wil men ethische ontwikkeling brengen door kunst te doen
zien op tentoonstellingen en in musea, of door muziek te brengen,
zoo valt hiertegen in te brengen, dat slechts een zeer klein
gedeelte der menschen ethische ontwikkeling langs dien weg
verkrijgen kan. Voor de meesten blijft schilder-, bouw- en beeldhouwkunst een gesloten boek, evenals er slechts enkelen zijn,
die aanleg voor teekenen hebben. Wel kan iedereen er toe
gebracht worden, dat hij kunstvoorwerpen verstandelijk leert beoordeelen en het zien er van leidt dan tot bepaalde verstandelijke
gedachtenreeksen en eventueel tot een zeker oordeel, maar het
gevoel blijft er buiten. Ook kan men een kind de schoonheid
van de kunst suggereeren, men kan het voorpraten dat muziek
mooi is en dat beide hem genot geven, maar er is slechts een
zeer klein aantal menschen, dat werkelijk van kunst en muziek
geniet. De groote meerderheid komt nooit verder, dan dat zij
door de gedachte wordt gepakt, die in een kunstwerk aanwezig
kan zijn, en dan nog mits deze gedachte tot haar dagelijkschen
gedachtenkring behoort. Maar slechts weinigen zullen de gedachte
weten te vinden, die de kunstenaar zelf er in heeft willen leggen.
Evenmin zal de lijn tot hen spreken, de tinten hun bewondering
wekken of het persoonlijke er in gewaardeerd worden. „Kunst
voor allen" acht ik ondenkbaar (86).
Nog moeilijker is het om den gemiddelden mensch de gedachten te doen begrijpen, die door muziek vertolkt worden,
tenzij die zoo direct naar voren springen als bij een treurmarsch,
een wiegeliedie of militair signaal. Dat muziek ook opvoedkundig gebruikt kan worden heeft de Heer W. van de Wall (87) in
Amerika bewezen, maar dit geldt niet van onze volksconcerten,
al houden zij de menschen van de straat maar onttrekken hen
evenwel tevens aan 't gezin. Zij komen ook slechts ten deele aan
den werkenden stand, die handel drijft in de toegangskaarten,
ten goede. De centrale onderwijsraad te Amsterdam laat schoolconcerten geven voor de leerlingen der hoogste klassen der
openbare lagere scholen. Zij worden niet algemeen goedgekeurd.
Het komt mij voor dat de critiek van M. v. Crevel (Paedagogische
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Studiën 1928) zeer juist is. Verschillende vereenigingen brengen
muziek in ziekenhuizen en sanatoria, andere in gevangenissen.
Op de niet te betwijfelen waarde der zelfbeoefende muziek.
(zooals door vele zangvereenigingen, mandoline-clubs e. d.) behoeven wij hier niet in te gaan, noch op den genotopwekkenden
invloed van het rythme en de rythmische beweging.
Met de wetenschap en de kunst, die aan het volk gebracht
worden, schept men in de eerste plaats betweterij of de gesuggereerde leugen. Het moge waar zijn, dat bij sommige
personen religie door kunst en wetenschap vervangen wordt,
nooit zal evenwel de gemiddelde mensch bij deze vervanging
vrede vinden (88).
Ik keer nog eens terug tot het boven aanbevolen leeren begrijpen der omgeving. Het verschaft iedereen genoegen, zoo men
hem leert zijn omgeving d. w. z. de natuur te begrijpen (89) en te
zien. Hiervoor werden de Zondagochtendwandelingen voor natuurvrienden, de natuurbeschouwingen in een vacantiehuis, nachtwandelingen, bestudeering van de levenswijze van vogels enz.
ingesteld (Ons Huis). De goede leerlingen zullen dan niet langer
met gesloten oogen of onachtzaam langs den weg loopen. Zoo
geeft dit onderwijs genot en bezigheid aan hun gedachten.
Het aanmoedigen van het kweeken van bloemen en planten
zoowel door volwassenen als door kinderen, de boomplantdagen,
het bevorderen der liefhebberij voor aquaria en terraria, de
natuurhistorische of biologische vereenigingen bevorderen de
liefde voor de natuur. Daarbij is zelf doen, verzamelen, fokken,
kweeken ver te verkiezen boven het luisteren naar voordrachten.
Een goede invloed gaat ook uit van goed verzorgde parken en
dierentuinen, zoo veel te meer als men straatjongens als wachters
aanstelt. Thijsse's Hof in Bloemendaal wil het vooreerst zonder
bewaker doen.
Een andere bevordering der liefde tot de natuur zien wij
in de ontwikkeling van den tuinbouw, waarbij de Maatschappij
voor tuinbouw en plantkunde voorgaat. Zij doet dit o. a. door
de particuliere tuinen te keuren wat aanleg, beplanting, onderhoud en goede kultuur betreft.
Verblijdend zijn ook excursies en lessen voor stadsbewoners
die hun de directe omgeving historisch leeren zien, want dan
zullen de steenen tot hen spreken. In dit alles zie ik een
gelukkige aanvulling van het gebruikelijke schoolonderwijs,
waarvan men slechts kan hopen, dat het zich in denzelfden zin
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Evenzeer zullen alle cursussen of voordrachten, die gehouden
worden om iemands inzicht in zijn eigen werkkring te verhoogen nuttig zijn, want zij verhoogen zijn inzicht ten opzichte
van de beteekenis van dien werkkring, zij doen hem de plaats
kennen, die zijn werk in het groote verband inneemt. Dit
verhoogt zijn belangstelling en verlost hem uit ide tot ontevredenheid voerende specialiseering, die onze industrie helaas aan de
werklieden moet opleggen. Men bevordert de sociale ontwikkeling
in staatkundigen zin, zoo men bij het bespreken van alle ambtelijke handelingen duidelijk uiteenzet, dat elke regeering slechts
mandataresse of beheerderesse is, waarom zij over geen eigen
middelen beschikt. Dit inzicht zal aan den ambtenaar de juiste
plaats doen vinden, die hij ten opzichte van het publiek heeft
in te nemen. Het publiek zal dan ook begrijpen, dat de Staat (90)
geen vijand, geen dwingeland kan zijn. Dit begrip zal allen nog
zooveel te beter bij te brengen zijn, wanneer elk regeeringsbedrijf op een commercieele basis is gesteld, die iedereen controleeren kan.
Al is met de bovenstaande beschouwingen toegegeven, dat instellingen als „Ons Huis" of de Volksuniversiteit nuttig werk hebben
verricht en bij goede taaksopvatting nog veel meer sociaal werk
zouden kunnen verrichten, keer ik toch tot de boven reeds
uitgesproken vraag terug, of zij niet uit den tijd zijn.
Ik acht de bovengenoemde neiging der ontwikkelde werklieden
om thuis te blijven (geen voordrachten meer te bezoeken) een
gelukkige reactie op de pressie, die men uitgeoefend heeft om
hen onder de leus „ontwikkeling" uithuizig te maken. Ouders
en kinderen trokken er dientengevolge op uit. Het komt mij voor,
dat wij alleen de jongens en meisjes uit huis moeten halen voor
een ontwikkelend vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs, industrie- of ambachtscursussen enz. ). Voor de ouders met de jongste
en de oudste kinderen is er zeker geen gelukkiger toestand denkbaar, dan dat zij in staat zijn zich binnenshuis bezig te houden.
Waar zich de bovengenoemde neiging toont moet men hun in huis
brengen, wat zij noodig mochten hebben, buitendien zie ik in
die neiging een bewijs, dat het Nut, de Volksuniversiteit en de

Ons-Huisbeweging hun taak volbracht hebben, en in de steden
onnoodig zijn geworden.
Men kan evenwel de Ons-Huisbeweging, de Volksuniversiteit
en de Nutslezingen ook van een ander standpunt uit beschouwen.
Men beheere haar dan als brengsters van gezelligheid, als
geefsters van goede afleiding, zoowel voor het kind, als voor den
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volwassene. Dan vliege men evenwel vooral niet te hoog, maar
blijve eenvoudig en bepale zich tot de gedachte, dat men hierdoor
de menschen terughoudt van de lage amusementen, die zij
anders zouden opzoeken. Zulk streven zal maatschappelijk en
zedelijk gunstig kunnen werken, het zal ook de drankbestrijding
bevorderen.
Eenvoudiger, practischer zijn de huisjes of lokalen, die in de
huizenblokken van nieuwe woningwijken ontstaan zijn, die ook
te Amsterdam geen dependance van ,,Ons Huis" behoeven te
zijn. Zij staan onder leiding der bewoners of der woninginspectrice (zie beneden). In Amerika worden zij wel eens door een
verpleegster geleid, die al het Toynbeewerk zelf doet.
Zulke kleinere inrichtingen hebben deze goede zijde, dat de
persoonlijke invloed der leidster door het veel kleinere aantal
bezoekers meer tot zijn recht kan komen. Bovendien geven
zij uitsluitend dat, wat het volk direct noodig heeft, terwijl het
verspreiden van allerlei onnoodige kennis (populaire wetenschap) vanzelf wegvalt. Haar resultaten zullen wellicht nog
beter worden, als de bewoners invloed uit gaan oefenen op
hetgeen er geboden wordt. Zij kennen hun eigen behoeften
dikwijls beter dan de leidster.
Gunstig werkt zonder twijfel ook het onderwijs voor volwassenen, ook wel genoemd avondschool voor volwassenen, waaronder men gewoonlijk personen boven de 18 jaar rekent. Dit
onderwijs heeft, evenals dat in de gevangenissen, tot taak hun, die
onvoldoende lager onderwijs hebben genoten (dus ook aan analfabeten), dat alsnog te verstrekken. Ook wordt aan personen,
die 'met goed gevolg de lagere school hebben doorloopen, de
mogelijkheid geopend het eenmaal geleerde te herhalen en verder
uit te breiden. Men geeft verder cursussen aan vakarbeiders,
die geen nijverheidsonderwijs gevolgd hebben. Aan hen, die zich
wenschen te ontwikkelen door werken in vreemde talen te
lezen (veelal vakliteratuur), geeft men lessen in moderne talen.
Verder dienen boekhouden of industrielessen aan meisjes genoemd te worden. Zij werden door verschillende vereenigingen
en ook door kerkgenootschappen gesticht; er zijn er, die ook
door de gemeenten gesteund worden. De cursussen voor werkeloozen, zooals die van de Haagsche Volksuniversiteit uitgaan en
van het Amsterdamsche Comité voor Arbeidersontwikkeling,
beoogen hetzelfde en ondervangen tevens het nuttelooze rondloopen der werkeloozen. Eindelijk waren de vakcursussen te
noemen, die van allerlei vereenigingen als die van kantoor-
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bedienden, politiehond of vakvereenigingen uitgaan, waarbij
dikwijls ook alg. sociale voordrachten gehouden worden.
Naast deze instellingen ware het „verspreiden van lectuur" te
noemen. In de hieraan bestaande behoefte begon eerst het Nut voor
het Algemeen te voorzien (90a). Zijn volksbibliotheken worden
in 205 van zijn 307 departementen gevonden. Daarna ontstonden
de openbare leeszalen en bibliotheken, waarvan elke stad van
meer dan 20 000 inwoners er een heeft, behalve Gouda en
Kerkrade.
De bezoeker ontvangt gratis wat hij verlangt, en alleen voor
het uitleenen wordt een geringe vergoeding gevraagd.
De wensch werd uitgesproken om aan de lezers meer leiding
te geven bij hun lectuur, door met belangstellenden de werken
der letterkunde te bespreken, opdat zij die beter leeren begrijpen
en het grasduinen voorkomen worde. Ook heeft men de gedachte geopperd of de beambten dezer leeszalen niet af en toe
lezingen konden houden ten platten lande, om daar door bespreking van een enkel boek de literaire smaak en het oordeel
van het volk te ontwikkelen. In 't kort bedoelt men een meer
actief optreden der openbare leeszalen, die thans passief afwachten en slechts hem helpen, die er om vraagt.
Men mag evenwel niet meenen, dat het volk enkel door deze
inrichtingen van lectuur wordt voorzien. Er bestaan daarnaast
nog tal van andere, zooals de R. K. leeszalen, de bibliotheken, die
verbonden zijn aan Protestantsche wijkgebouwen, aan R. K.
patronaten, aan allerlei scholen en aan velerlei jeugdwerk en
andere particuliere instellingen. Ook hebben de Openbare Leeszalen hetzij Filialen (posten) in de verschillende wijken of
Correspondentschappen (waar men boeken kan aanvragen) gesticht, die evenwel alleen daar loonend zijn, waar een grooter
aantal lezers te vinden is, daar anders de kosten van verzending
en beheer te groot worden. Andere openbare leeszalen leenen
hun boeken uit aan allerlei clubhuizen, zooals die, welke door
de volksspeeltuinen te Amsterdam beheerd worden. Deze boeken
worden op gezette tijden door andere vervangen. Leesmuseums
voor mannen en vrouwen en de vele leesgezelschappen komen
meer in aanmerking voor gegoede of intellectueele kringen.
Het Muziekensemble te Amsterdam maakt zich verdienstelijk
door gratis verspreiding van lectuur aan zieke en eenzame
Hollanders (zeelieden inbegrepen) over de geheele wereld.
In de behoeften van plaatsen met kleine lezerskringen voorziet
't Nut door rondreizende (91) bibliotheken (± 150 plaatsen met
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± 7000 lezers), die kisten met 50 of 100 boeken rondzenden. De
lezers op zulke plattelandsplaatsen behooren tot de minst ontwikkelden onder 't volk, zoodat de werken voor de jeugd ook door'
volwassenen gelezen worden. Er bestaat daar dan ook slechts
behoefte aan ontspanningslectuur. Vakboeken worden slechts op
bepaald verzoek naar de plaatsen gezonden, waar zulk een rondreizende bibliotheek gedeponeerd is. Ook de boeken over land- en
tuinbouw worden slechts bij gebleken behoefte verstrekt. Vooral
bij de gezinnen ten platten lande geeft ook de eenvoudigste lectuur
uitbreiding aan den geestelijken gezichtskring, en wekt de lust tot
lezen op. Daarom doen deze bibliotheken het kroegbezoek verminderen, ook zijn zij een tegengif voor de baldadigheid der jeugd.
Het is verder een eigenaardigheid der minder ontwikkelden, dat
zij vooral naar sensatielectuur grijpen en dus die boeken uitzoeken, die in den titel iets griezeligs of zeer boeiends beloven.
Daarom heeft men wel voorgesteld om werkelijk goede boeken
van een sensationeelen ondertitel te voorzien. Men zou hen dan
in hun eigen kwaad vangen en men zou ondervinden, dat er toch
velen zijn, die belang stellen in betere lectuur. Dit moge voor
sommigen gelden, maar van de meerderheid mogen wij wel
aannemen, dat er een behoefte bestaat om door sensationeele,
romantische verhalen wat afwisseling te brengen in hun eentonig
bestaan. Daarom houdt het volk ook van sprookjes. Bij bespreking van de bioscoop zullen wij op denzelfden karaktertrek
stuiten. Die behoefte te willen keeren houd ik zoowel voor onpractisch als pedant. Houdt men geen rekening met de intellectueele ontwikkeling van den lezerskring, kiest men dus boven de
,

ontwikkeling der bevolking, dan blijven de boeken eenvoudig

ongebruikt. Naar plaatsen, waar bovengenoemde Correspondentschappen bestaan, worden geen reizende bibliotheken gezonden.
In Friesland is men er toe overgegaan aan de Correspondentschappen eener Openbare Leeszaal een ter plaatse blijvende
wisselbibliotheek toe te voegen. De leeszaal deponeert dan
een zelf uitgekozen aantal boeken bij het Correspondentschap,
en vervangt deze collectie elke maand door eene andere, daarbij
gebruik makende van de aanwijzingen van haar correspondent,
die door zijn dagelijksch contact met de lezers hun behoeften
heeft leeren kennen.
Bij de meeste openbare leeszalen vindt men een afdeeling
voor kinderen, ook Toynbee-inrichtingen hebben in den regel
een bibliotheek voor kinderen. Aparte kinderleeszalen bestaan
o.a. in den Haag en Rotterdam.

,
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Het Nut heeft zich ook zeer voor de lectuur van kinderen
en jeugd geïnteresseerd en beschikt over 45 bibliotheken voor
de jeugd en 2 leeszalen voor jongens en meisjes. Het Amsterdamsche Nutsdepartement opende leeszalen in eenige openbare
scholen en is voornemens deze tot daartoe welgeslaagde onderneming uit te breiden.
Leeskamers voor kinderen en jeugdige personen werden op
vele plaatsen ook door Pro Juventute ingericht.
Kinderen beschikken verder over schoolbibliotheken, en in
sommige plaatsen werd een gelukkige samenwerking bereikt
tusschen deze en de openbare leeszalen of kinderleeszalen. Het
verspreiden van lectuur onder kinderen is van groote maatschappelijke waarde, mits men daarbij van psychologische en
paedagogische overwegingen uitgaat.
De bibliothecaris van M ünchen heeft in het besef, dat het den
menschen zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt moet worden om
te lezen, een reizende bibliotheek in een grooten tramwagen
ingericht, die voornamelijk de afgelegen wijken der stad bezoekt.
De wagen wordt gedurende eenige uren, soms een dag, op een
zijspoor gebracht en de bewoners der afgelegen wijken kunnen
dan eenige uren in de tram lezen zonder veel tijd te verliezen.
Een abonnement voor deze leeswagen kost slechts 2 M. per
jaar, in den wagen zijn 2400 boeken geborgen, die geregeld
verwisseld en aangevuld worden.
Lijsten met aan te bevelen boeken werden uitgegeven door de
verschillende vereenigingen, leeszalen en personen. Verschillende
tijdschriften wijzen natuurlijk op die werken, die zij bijzonder
goed achten (92). Er verschijnen ook eenige periodieken, die
uitsluitend gewijd zijn aan de bespreking van literatuur, hetzij
binnenlandsche, hetzij buitenlandsche (93).
Daar er in ons land dikwijls over geklaagd wordt, dat het zoo
moeilijk is goede Fransche literatuur te vinden, zoo vereenigde
ik eenige mededeelingen in de aanteekeningen (94). Bij het groote
verschil van geestelijke stroomingen in ons land is het te
verwachten, dat er nog velen zullen zijn, die al de genoemde
gidsen zullen wantrouwen. In dat geval kan men de methode
van Ds. Burns Martin in Wisconsin volgen, die een commissie
vormde uit ontwikkelde gemeenteleden, die de nieuwste uitgaven
nauwkeurig lezen en hun bevindingen aan den predikant meedeelen. Zoo worden boekenlijsten samengesteld, die in het kerkblaadje besproken worden.
Eenige Vakverbonden in ons land beschikken over een boek-
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en brochurenhandel; zij leveren dan alles, wat zij aanbevelenswaardig achten. Daarnaast besprak (95) Gerhard voor het „Nut"
onze „tijdschriften". Andere samenstellingen zijn mij niet bekend
geworden. Eenige schrijvers wijden een ernstige studie aan de
lectuur voor de jeugd (96).
Voor de ontwikkeling eener goede volkslectuur, waardoor tevens
de slechte bestreden wordt (97), is er in ons land nog weinig
geschied (zie Hfd. 13). De goedkoope serie uitgaven, die door verschillende uitgevers werden ondernomen, en de wereldbibliotheek
werken wel gunstig maar beoogen toch uitsluitend winst te
maken. Goedkoope boekjes, brochures, enz. worden verder door
tal van vereenigingen uitgegeven als de R+-Katholieke „Sociale
Actie", het „Nut" en andere, maar er zitten dan paedagogische
of godsdienstige doeleinden achter en niet de wensch enkel
ontspanningslectuur te geven. Nu is het waar, dat ook in andere
landen veelal dezelfde methode gevolgd wordt, maar daarnaast
bestaat in Zwitserland nog de volgende actie:
In de eerste plaats vindt men er den „Verein fiir Verbreitung
guter Schriften" en de „Schweizer Volksbibliothek",, die niet
alleen literatuurlijsten rond zenden, maar ook geschikte geschriften in grooten getale opkoopen en aan allerlei jeugdorganisaties
ter beschikking stellen. In de tweede plaats heeft men in Zwitserland de verzamelplaatsen voor oude boeken en tijdschriften. Wij
vinden die eenerzijds in die huizen (Brockenhaus ), waar ook
oud huisraad en kleeding verzameld wordt, en anderzijds heeft
de groote Zwitsersche vereeniging Pro Juventute deze zaak in
handen genomen, onder medewerking van genoemde „Broekenhiluser". Het is hoogst interessant die manden, kisten en zakken
vol boekwerken te zien, die bijna dagelijks worden binnen
gebracht, hoe alles wordt gesorteerd, het slechte vernietigd,
het goede naar leeftijden ingedeeld, hoe zelfs onvolledige jaargangen van tijdschriften meestal uit de meest verschillende zendingen kunnen worden gecompleteerd. Dat gedeelte, dat voor
volwassenen bestemd is, gaat dan naar militaire tehuizen, armenhuizen, ziekenhuizen enz.; het andere wordt voornamelijk aan
de vrije jeugdvorming met haar tallooze onderafdeelingen gezonden. De hoeveelheid, die ontvangen wordt, dikwijls zeer
goede exemplaren, heeft ten gevolge, dat nagenoeg overal aan de
behoefte aan lectuur kan worden voldaan. Alles wordt ,dus gecensureerd en het kost niets, daar vele vrijwillige helpers ter
beschikking staan. Weliswaar worden in Nederland door tal van
particulieren ook allerlei instellingen met lectuur bedacht, maar
KOHLBRUGGE,
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dit geschiedt onoordeelkundig en niet geregeld. De directies der
instellingen kunnen zich ook moeilijk met bepaalde wenschen,
betreffende geschikte lectuur, tot particulieren wenden. Het
Zwitsersche volk toont hier alweer zijn hooge sociale ontwikkeling, door dit werk te centraliseeren, waardoor aan ieders
behoefte kan voldaan worden. De jeugd, die overal tot sociaal
werken wordt opgewekt, wordt ook hier gebruikt om in de
gezinnen naar boeken te vragen, die gemist kunnen worden.
Het Jugendamt te Z ü rich laat goedkoope jeugdliteratuur drukken
om de slechte literatuur te verdringen. In Weenen bestaat de
„Jugend Priifungsstelle des Bezirksschulrates", die ook als uitgever optreedt. Verder bestaat er de Vereeniging „Schweizer
Jugendschriften", die goede lectuur voor kinderen uitgeeft en deze
veelal ook door kinderen laat colporteeren. Daaraan beantwoordt
in Duitschland de „Verein zur Verbreitung guter volkstfunlicher
Schriften" die van de „Innere Mission" uitgaat.
De grootsche wijze, waarop de Amerikanen de dingen aanpakken,
komt zoo goed uit bij de Amerikaansche padvinders. Deze hebben
(1924) een bedrag van honderdduizend dollar beschikbaar gesteld, ter tegemoetkoming aan Amerikaansche schrijvers. Zij wenschen hen aan te moedigen tot het schrikven van boeken, die in
gunstigen zin afwijken van de gruwel- en misdaadliteratuur,
welke onder den vorm van detective romans in de Vereenigde
Staten op zoo matelooze wijze wordt verspreid.
Het verdient aanbeveling, om bij verspreiding of aanschaffing
van leesboeken voor de jeugd, de jeugd zelf om raad te vragen.
Wij kunnen niet beoordeelen, wat de jeugd boeit, wat zij mooi
.

vindt, en geen kind laat zich wijs maken, dat dit of dat mooi
is, omdat wij het mooi believen te vinden op onzen leeftijd.
Ook de jeugd heeft smaak en men ga gerust bij haar ter schole.
Trouwens heeft men van hun aanwijzingen reeds voor de schoolbibliotheek gebruik gemaakt.
Een nog belangrijker rol vervult de pers met haar couranten en

tijdschriften en er rust een zware verantwoordelijkheid op hen,
die ze redigeeren. Dit is zoo duidelijk, dat het wel niet noodig is.
er bij stil te staan. Wij kunnen er ons evenwel over verheugen,
dat onze pers zoo veel minder sensatiewekkend is dan die
der meeste andere landen.
De invloed der courant is veel grooter dan die van brochure
of boek. Immers is van de laatste de schrijver bekend en dan
let men op den persoon en wat men van hem weet, daarna eerst
op hetgeen hij schrijft. De stukken in de courant zijn anoniem,
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en werken hierdoor suggestiever. Daarenboven is de courant
in de gelegenheid dezelfde gedachte telkens te herhalen. Wie
steeds dezelfde courant leest, die in den regel tevens een
partijorgaan is, vernauwt zijn gezichtskring. „Zeg mij welke
courant gij leest en ik zal u zeggen, wie gij zijt!" Dit gezegde is
daarom zoo juist, omdat de gemiddelde mensch zoowel vergeetachtig als critiekloos is en bovendien zeer suggestief (98). Daarom bemerkt hij niet, waar de courant zichzelf tegenspreekt
noch hoort hij de afstraffing, die zij wellicht van een ander
orgaan ontvangt. Hij is direct onder den indruk van brutale
zeggingskracht of vertoon van beter weten.
Bij de geestelijke ontwikkeling van het volk behooren natuurlijk
ook die vereenigingen genoemd te worden, die den volkszang
bevorderen of die de kunst onder het volk willen brengen. Zeer
gewichtig zou de invloed van schouwburg en bioscoop kunnen
zijn. Neemt men de mimische kunst als kunst, zoo kan daarvan
hetzelfde gezegd worden als van de vroeger besproken kunst. Zij
is te hoog voor den gemiddelden toehoorder. Denkt men aan
zijn invloed als verspreider van ideeën, dan kan de schouwburg
in zijn tegenwoordigen vorm nauwelijks tot de volksontwikkeling
bijdragen. De bioscoop zullen wij afzonderlijk behandelen. Hier
mogen slechts enkele woorden over de tooneelkunst volgen.
Van sociaal standpunt beschouwd kunnen slechts twee vormen
der tooneelkunst genoemd worden, die opvoedkundige waarde
hebben. De eerste wenscht alleen datgene te brengen, wat naar
de zeden en de moreele opvatting van het volk goed, verheven en
navolgenswaardig is. Daaraan beantwoordt de Japansche tooneelkunst (en in meer verwijderden of ook voor ons minder
begrijpelijken vorm de tooneelkunst van vele volkeren, die wij
voor minder beschaafd aanzien). Het tooneel der oude Grieken,
van Hindoestan en China had een godsdienstigen achtergrond.
Zulke landen vormen in deze een tegenstelling met de West
Europeesche beschaving.
De andere, die ook in Europa gevonden wordt, heeft een
propagandistische strekking, die zoowel van godsdienstigen, socialen als politieken aard kan zijn. Daartoe rekenen wij ook het
mysteriespel der Roomsch-Katholieken. Ook in de Vr. Chr.
Jongeren Bond en de Vr. Chr. Studenten Bond tracht men de
religieuze tooneelkunst te doen herleven. Hetzelfde doen goede
dilettanten in Frankrijk in het Théátre Chrétien. Al deze
nabootsingen van middeleeuwsche vroomheid trekken den eene
aan en stooten den ander terug. Wat hen hindert wordt wel
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voldoende aangeduid door het in Engeland bestaande verbod, de
figuur van Christus op het tooneel voor te stellen. Anderen
hindert het evenzeer als Bij belsche teksten op het tooneel gebruikt worden of het gebed.
Trouwens zal natuurlijk geen enkel tooneelstuk aan alle
menschen kunnen voldoen, 'daarvoor zijn de opvattingen veel
te verschillend. De propagandistische tooneelkunst versterkt dus
de tegenstelling in een volk, wat de Japansche en Javaansche
tooneelkunst niet doet.
Overigens is de tooneelkunst der West Europeesche beschaving
in het gunstigste geval er op gericht, om kunst terwille van de
kunst te brengen. Meestal wil zij slechts vermaken of prikkelen,
en een niet gering gedeelte ervan ondermijnt het gezin. Daarom
heeft de Westersche tooneelkunst over het algemeen geen (of een
negatieve) sociale of opvoedkundige beteekenis (99).
Men kan de beoefening der mimische kunst ook nog van
een ander standpunt beschouwen. Men gebruikt haar dan niet
terwille van haar inhoud, maar om 'den uitwendigen vorm. In
dien zin werken de vele tooneelvereenigingen van amateurs,
daarom heeft men de mimische kunst in scholen en kostscholen, zelfs in de kinderkamer ingevoerd. Vele opvoeders
hechten hieraan waarde, omdat dit spel zelfbeheersching leert,
het eigen initiatief ontwikkelt, de eigen taal beter leert spreken,
de hoekige vormen leert beheerschen. Er zijn kinderen, die reeds
fantasie genoeg hebben om een comediestuk of levende beelden
te ontwerpen, al hebben deze dan een zekere correctie noodig.
Maar al is dit het geval, zoo prikkelt het verzinnen en maken
der costumes nog bijzonder de fantasie en ontwikkelt den
smaak. Wie het beproefde, mocht den goeden smaak ervaren,
die ook onder de eenvoudigste meisjes van het volk gevonden
wordt.
In het tooneelspelen op school waardeer ik vooral het samenwerken tusschen leeraar en leerlingen. Volkomen stem ik in met
het oordeel van Van Amerongen, dat deze uitvoeringen niet voor
het publiek toegankelijk moesten zijn, leerlingen en leeraren
moesten de eenige toehoorders zijn (Gezin en School, 1927,
blz. 89).
Een volkstheater kent ons land niet, wel Vlaanderen (Vlaamsch
volkstooneel) en Duitschland. In laatstgenoemd land gaat het
van een vereeniging uit (Vereinigte Volksbhne, 550 000 leden),
die uitsluitend de cultureele ontwikkeling dienen wil en dus
geen winstmaken beoogt. Tendentieuze stukken mogen dan ook
,
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niet worden opgevoerd. Het theater wordt geheel door de leden
onderhouden (99a).
Zoo men ten opzichte van het al of niet aanwezig zijn van
theaters en den aard der gebouwen onze steden met die in het
buitenland vergelijkt, dan blijkt wel, dat ons volk minder voor
de mimische kunst voelt; het tot stand komen van een volkstheater kan dan ook moeilijk verwacht worden. Geheel iets
anders is het, zoo men de bewoners van een dorp vereenigt
tot zangkoren of tot de opvoering van een openluchtspel. Men
kan dit doen om beschaving en ontwikkeling aan te brengen,
vooral wat de taal betreft, als ook om de menschen uit de kroeg
te houden. Deze methode zag ik mei goed resultaat toegepast
door een pastoor in Oetigheim (Baden).
Het hoofdbureau van het Nut heeft een groote verzameling
goede tooneelstukken (ook voor de jeugd), die in aanmerking
komen om door dilettanten gespeeld te worden. Eene lijst hiervan
bracht het Maandblad van het Nuts-werk in Juli 1923.
Van andere zijde is er op gewezen, dat het poppentheater
opvoedkundige waarde heeft (100), vooral daar de kinderen
kunnen meehelpen de poppen te vervaardigen, waardoor in
het poppentheater beeldende- en woordkunst vereenigd wordt.
In de „Nieuwe Schoolvereeniging" te Amsterdam is men er
toe overgegaan schimmenspelen te vervaardigen, waarbij de
kinderen helpen.
Nog eenvoudiger is de volgende methode : Men laat kinderen
teekeningen maken op doorschijnend papier, die zij óf uit een
boek overnemen óf zelf verzinnen om een bestaand of eigengemaakt verhaal te illustreeren. Plakt men deze teekeningen
op glas zoo kan men deze met de tooverlantaarn projecteeren.
Zelfs teekeningen zooals die uit „Het Kladboek van Jantje"
kunnen reeds voor dit doel gebruikt worden. Natuurlijk
geldt van het gebruik der mimische kunst hetzelfde, wat van
elk opvoedkundig middel gezegd kan worden, dat zij namelijk
op sommige karakters een slechten invloed kan hebben.
Anderen verwerpen ten eenen male de tooneelkunst als opvoedkundig middel, omdat zij vreezen, dat deze bij minder goede
leiding of bij toenemenden leeftijd der kinderen ongemerkt zou
kunnen overgaan in die Westersche tooneelkunst, die wij boven
hebben aangeduid. Het komt mij voor, dat wij bij het vernemen
dezer bezwaren stuiten op het zoo veelvuldig voorkomende
verschijnsel, dat opvoeders blijken weinig vertrouwen te
hebben in de kracht der eigen beginselen. Daarop zullen wij
,
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nog wel meermalen moeten wijzen (zie bi. 16 en 118 boven).
Algemeen ontwikkelend werkt nog het bezoeken van fabrieken,
gemeentecentralen of gemeentewerken, verder van musea mits
slechts kleine gedeelten bezocht worden en het aantal bezoekers
niet te groot is. Volgens de door mij opgedane ervaring kan men
niet meer dan 15 bezoekers gelijktijdig rondleiden. Rondleiden
zonder uitleggen is waardeloos. De leider moet dus de excursie
door eigen studie voorbereiden. Voorbeeldig in deze is zeker het
Koloniaal Instituut te Amsterdam, waar niet alleen officieele
gidsen zich met het uitleggen belasten maar buitendien boekjes
hiervoor bestaan en de etiquetteering reeds een handleiding genoemd mag worden.
Uitvoerig moeten wij ingaan op de bioscoop (101). Het viel op
de conferentie, uitgaande van den volkenbond te Genève, op,
dat de vertegenwoordigers van 36 landen uit alle werelddeelen,
zeer onder den indruk waren van de gevaren van de bioscoop.
Jeugdige boefjes, die bij Pro Juventute komen, geven steeds
als de drie voornaamste oorzaken van hun val op : sigaretten,
sport en bioscoop. Men wijst zelfs op het gevaar der aanplakbiljetten, die, door de gruwelen, die zij te zien geven, demoraliseerend werken. Zij zijn ruw en gemeen, al zijn zij niet direct
ontuchtig te noemen. In Engeland stelde men zelfs voor om
het vervaardigen en verhandelen van dergelijke films strafbaar
te stellen, evenals van onzedelijke geschriften en teekeningen.
De concurrentie en de sensatiezucht brengen de filmfabrieken
er toe de meest halsbrekende toeren en levensgevaarlijke avonturen af te beelden, alsof zij in werkelijkheid waren geschied.
Alles werd aangegrepen, wat dienen kon als lokspijs voor het
publiek, dat begeerig is naar de verrukking, die het sidderen
en rillen van doodsangst geeft. Men speculeerde op dezelfde
slechte eigenschappen, waarvoor de Romeinen de dierengevechten
en den strijd der gladiatoren in het amphitheater hadden ingesteld, waarvan de herinnering nog voortleeft in de stierengevechten
in Spanje. Dat de filmfabrieken op gelijke wijze aan de lust naar
sexueele sensatie te gemoet komen, is algemeen bekend, toch wordt
de bepaald onzedelijke film thans overal door de politie verboden.
Evenwel gaat er van menige film een immoreele invloed uit,
vanwege al datgene wat zij aanduidt of doet vermoeden. In
den laatst bedoelden zin kan de film dus even schadelijk werken
als het theater. Ook de naturalistische kunst moge zedelijk bedoeld zijn, maar wekt zeer dikwijls tot onzedelijkheid op. Al
kan er 'dus eenige overeenkomst zijn tusschen theater en bioscoop,
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zoo is de film toch veel grover, want daar het gesproken
woord er bij ontbreekt, zoo staan de beelden, die het verhaal
moeten samenstellen, veel te los van elkander om het verband
er tusschen goed te doen uitkomen. Om de bedoeling nu toch
goed te doen begrijpen, moet zoowel het goede als het kwade
er veel te dik op worden gelegd.
Een ander bezwaar tegen de bioscoop ligt in de snelheid,
in het zenuwachtige der zich bewegende personen. Wat uren,
weken of maanden duurt, geschiedt hier in enkele minuten;
wat een ontza,t,telijke inspanning kost, wordt hier spelenderwijze
verricht. De feiten, de beelden verdringen elkander als of het
leven een aaneenschakeling van evenementen is. Evenals dus
de naturalistische kunst tot ontucht kan leiden, zoo versterkt de film bij de menschen het besef, dat uitwendige gebeurtenissen de waarde en de beteekenis van het leven bepalen.
Zij zien dus niet hoe elk belangrijk resultaat door geduld en opoffering, ontbering en zelfbedwang moet worden gekocht. Daarom
versterkt de film de, bij vele jeugdige personen bestaande gedachte, dat men het leven in moet gaan in afwachting van wat
het brengen zal, in plaats van zelf aan het stuur te staan,
in de overtuiging, dat in de eerste plaats eigen werkkracht en
karakter, evenals eigen fouten het levenslot zullen bepalen. Zoo
oordeelen ernstige paedagogen.
De juistheid dezer critiek wil ik niet ontkennen maar wij
hebben toch in het oog te houden dat geheel dezelfde bezwaren
kunnen worden uitgebracht tegen een groot gedeelte van de
verhalen die de jeugd leest. Ook deze spelen de rol van wenschvervuilers in de fantasie. Ook deze geven gelegenheid zich uit
te leven door een avontuur passief te beleven. Van daar de
populariteit van Indianenboeken of cowboyverhalen. Het moge
waar zijn, dat er betere afleiding bestaat (zooals sport), maar deze
kan niet in aanmerking komen waar het lichaam reeds door
werken vermoeid is. Men zegt dat de bioscoop vervlakkend en
ontgeestelijkend werkt. Was dan datgene, wat het volk voor
afleiding en amusement bezat voor de bioscoop werd uitgevonden
zoo verheffend en vergeestelijkend? De bioscoop zou onze cultureele ontwikkeling benadeelen ! Was die dan vroeger zoo veel
beter dan nu? Buitendien moeten wij de kiem beoordeelen naar
de mogelijkheden, die er in schuilen en voor den dag gebracht
kunnen worden.
Anderen wijzen er op dat de toeschouwer in de bioscoop steeds
passief is, hij behoeft niet te luisteren, noch te denken zooals bij
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de tooneelkunst, men vraagt van hem niets anders dan te kij ken.
Daarom zal de bioscoop de toeschouwers niet verder brengen
en veeleer passibiliteit leeren. Men zou er op kunnen antwoorden,
dat de bioscoop juist daarom een goede afleiding voor den oververmoeiden geest is. De bovengenoemde bezwaren zouden met
andere te vermeerderen zijn ; maar wij wenden ons nu tot
de goede zijde van de bioscoop.
In een levensschets van Darwin las ik, dat het hem aangenaam
was, als 's avonds na volbracht werk een verhaaltje, een
romannetje in den huiselijken kring werd voorgelezen, maar
het moest niet te diep gaan en vooral goed afloopen. De Engelsche boekenmarkt levert jaarlijks tallooze verhalen in boekvorm en in tijdschriften van den bekenden fantastischen of
romantischen aard, die waarlijk het leven niet schetsen zooals
het is. Het is een bewijs, dat er althans in Engeland behoefte
aan zulke lectuur bestaat, om de verveling te verdrijven, om
na vermoeidheid door geestelijke of lichamelijke inspanning, een
afleiding, een opwekking te hebben. Men verlangt er dan naar
iets te zien of te lezen, dat boven het dagelijksche, het eentonige
staat, wat oenige sensatie geeft of in een droomtoestand verplaatst.
De meeste jongensboeken houden er rekening mee, dat de jeugd
zich zoo gaarne van tijd tot tijd verdiept in het onbekende
en buitengewone; de fantasie vraagt voedsel, het enthusiasme
naar gelegenheid tot uiting, een taak, die vroeger door de
sprookjes werd vervuld. Zeker kan de film nooit een logisch of
psychologisch probleem stellen of oplossen, maar als wij een
boek lezen, wat dit wel doet (Ibsen, Meredith e. a.), dan is
dit geen ontspanning maar inspanning. Zoo beschouwd, komt
de bioscoop aan een gerechtvaardigd verlangen te gemoet. Ook
houden de volksbioscopen een massa kinderen van de straat
en voorkomen op die manier baldadigheid en straatschenderij.
Zoo men de bioscoop er van beschuldigd heeft, dat zij de
onzedelijkheid bevordert, niet door de film maar door aan
vrijende paartjes de gelegenheid te geven uren lang naast
elkander te zitten in een verwarmd en veelal half verlicht lokaal,
dan wil ik dit niet tegenspreken, toch komt het mij voor, dat zij
beter in een bioscoop zitten dan in een kroeg of danslokaal. Vroeger
ging men alle maatschappelijke nooden aan de alcohol toeschrijven, ook schreef men veel over de onzedelijkheid, die een
gevolg was der kermisvreugde. Thans schijnt men allerlei kwaad
door de bioscoop te willen verklaren, terwijl dit toch slechts
een eenvoudig uitvloeisel is van de geaardheid van den mensch.
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Neem hem de alcohol, de kermis en de bioscoop af en hij zal
iets anders verzinnen!
De Heer J. Klootsema (de groote paedagoog) zeide op het
Bioscoopcongres te Arnhem : „Er heeft zich een nieuw proces
in het maatschappelijke leven voltrokken : de vorming van de
groote stad, de cityvorming, waardoor een eigenaardige psychologische verandering in de stad ontstond. De moderne mensch
van de groote stad krijgt heele andere indrukken en problemen
te verwerken, de „allerweltmensch" werd geboren. En wat is
het nu gelukkig, dat op het moment, dat de „allerweltmensch"
werd geboren, ook de bioscoop is uitgevonden ! Is dat Gods
Hand niet? De bioscoop is juist het middel van vermaak, dat
de menschheid tegenwoordig noodig heeft." De schaduwzijden
van de Bioscoop ontkende Klootsema niet, maar hield ze van
voorbijgaanden aard. Daarom juist moeten we niet zoo sceptisch
tegenover de Bioscoop staan. Cecil Chesterton (102) die een
jaar lang onder de straatslijpsters leefde schreef over de bioscoop
(bl. 187):
„When you are hungry and cold, without a home and without
hope, the „Pictures" warm your imagination, heat your blood
and somehow vitalise your body. The blank shutters that hem you
in from enjoyment are suddenly down and you look into a world
of light and colour, expectancy and romance that eternal longing
for romance which dies to hardly. I do not think it has any
educational value, nor does it generally stimulate the imagination.
But it supplies a lack, and to those whose horison is
bounded by the four walls of a room, badly distempered, or
hideously papered, the contemplation of the garish hotel, the
spacious restaurant, or impossible heroines of the screen is
compensation."
In overeenstemming met mijn zachter oordeel is het feit,
dat er weinig bewijzen werden gevonden voor een eigenlijke
bioscoop-misdadigheid. De rol, die de bioscoop bij de jeugdige
criminaliteit speelt, is een meer indirecte. Het kind heeft hiervoor, even als voor alle andere wenschen, geld noodig en zal
daarom stelen. Een andere vraag is het, of het goed is de film
te gebruiken als een opvoedingsmiddel. Zeker kan men ons
door de film heel wat uit de natuur duidelijk maken, evenals
men ons steden en verre landen kan loeren kennen, maar al
die beelden gaan te snel voorbij, en er blijft te weinig van hangen.
Om die reden moet het lantarenplaatje een beter opvoedings-

middel genoemd worden. Nog verkieslijker is het de kinderen
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rond te voeren door stad en land, door fabriek, bosch en heide
en hun daar aanschouwelijk onderwijs te geven. Al is dit zoo,
zoo missen wij helaas voor vele kinderen de hiervoor noodige
leiding; het is gemakkelijker hun een film aan te bieden. Daarom
werd de vereeniging voor onderwijs- en ontwikkelingsfilms gevormd, die een leerfilmcentrale zal vormen en haar films aan
gemeenten en instellingen verhuren. Men is er zelfs toe overgegaan een Institut International du Film d'Enseignement te
stichten, dat te Rome gevestigd is. De Schweizerische Lichtbilder
Zentrale wil school en kerk dienen en verdeelt de gemaakte
winsten onder sociale instellingen. Het Bureau Catholique International de propagande pour les projectieons lumineuses dans l'enseignement zal het gebruik van het lichtbeeld bij het R.-Katholieke onderwijs behartigen. Het vertoonen van films van cultureele waarde kan bevorderd worden door deze geheel of
gedeeltelijk vrij te stellen 'van de gemeentelijke belasting. Dan
zullen de goede cultuurfilms, welke thans geen bioscooptheater
aandurft omdat zij niet voldoende trekken, meer worden vertoond.
In andere landen werkt dit stelsel goed. Tijdschriften, die aanbevelenswaardige literatuur bespreken, bemoeien zich ook met
film- en tooneelstukken (Boekzaal). Zij zullen onafhankelijker
staan tegenover de filmindustrie dan de couranten.
Uitnemend geschikt is, van de bioscoop gebruik te maken om
allerlei gedachten te propagandeeren, die men ingang wil doen
vinden. Toen amen het „Wien Neerlandsch Bloed" officieel tot
volkslied had gekozen, liet men het door alle draaiorgels spelen.
Zoo kan men de bioscoop gebruiken om aan het publiek de
voordeelen van allerlei sociale en hygiënische maatregelen te
doen zien.

De boven besproken schaduwzijden van de bioscoop hebben
er toe geleid, dat de wetgever in verschillende landen er zich
mee ging bemoeien. In ons land beperkte men zich vooreerst
tot een controle door de gemeenten. Sedert werd door den Staat
een centrale filmcommissie ingesteld, die te 's-Gravenhage zetelt.
Zij bestaat uit een groot comité van 87 leden, waarvan telkens
vijf personen worden aangewezen voor het keuren van een en
dezelfde film. Elk dier vijf personen vertegenwoordigt een richting, eene politieke partij. Het ligt voor de hand, dat deze commissie zich zeer tot algemeenheden zal moeten bepalen, zij zal
het zedelijk-aanstootelijke weren en natuurlijk ook films die aan
een bepaalde partij niet welgevallig zijn. Bovendien zal zij de
films hebben te schiften in zulke, die vertoond mogen worden
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aan kinderen beneden 14 jaar en andere die toegankelijk zijn
voor kinderen van 14-18 jaar. Aan den ingang van elke bioscoop
moet duidelijk aangewezen worden of kinderen der genoemde
leeftijdsklassen al of niet mogen worden toegelaten. De rijkscommissie heeft niet te beoordeelen of een film al of niet opvoedkundige waarde bezit, maar alleen of kinderen die kunnen gaan
zien zonder schade voor lichaam en geest. Opbouwend werk
kan zij dus niet verrichten. Ook de bij de films behoorende
reclame wordt door deze commissie gekeurd. Daarnaast benoemen de gemeenten hun plaatselijke commissies van toezicht
en buitendien kunnen instellingen of vereenigingen, die ten doel
hebben zedelijke of maatschappelijke gevaren te bestrijden door
den minister met de uitvoering der bioscoopwet belast worden.
Zoo zulke vereenigingen er toe bijdragen, dat de goede films
aanbevolen en algemeen bekend gemaakt worden, zoo zullen
de Directeuren, die de winst incasseeren, ook hun best doen meer
van zulke films te verkrijgen.
Het Institut International de Cos5peration Intellectuelle riep een
cinematographisch congres bijeen, dat o. a. de volgende wenschen
uitsprak : de bioscoop mag niet dienstbaar worden gemaakt aan
internationaal gestook, aan het verachtelijk of belachelijk maken
van vreemdelingen eener bepaalde nationaliteit, aan het aanwakkeren van oorlogsideeën; veel meer zal zij moeten deelnemen
aan de internationale propaganda voor den vrede. Het ligt voor
de hand, dat zoo er toch oorlog uitbreekt de bioscoop toch weer
in dienst van den oorlog gesteld zal worden. Verder wenscht
men, dat de films dienstbaar zullen worden gemaakt aan de
verspreiding van betere 'denkbeelden aangaande de hygiene, ook
wenscht men landbouwfilms ter voorlichting van landbouwers.
Wat hygienische films betreft zoo is in deze reeds veel geschied.
Ik herinner slechts aan de malariafilm, die in N. Holland goed
propagandistisch werk heeft kunnen doen en een bacteriënfilm
zal aan de plattelandsch bevolking de groote beteekenis van
zuiver drinkwater leeren. De film zal belangrijken steun kunnen
verleenen aan het bestrijden van schadelijke insecten, waardoor
het volk o.a. zal leeren dat de gewone vlieg een schadelijk
insect is. In Ned. Indië heeft men de film reeds gebruikt
ter bestrijding van de mijnwerkersziekte. Het „Nederlandsch
Fabrikaat" zal een filmarchief aanleggen en filmvoorstellingen
organiseeren, waardoor de toeschouwer een overzicht zal verkrijgen van de werkwijze in de verschillende fabrieken. Men
beoogt daarmee ook reclame voor het Nederlandsch fabrikaat;
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zijn zij goed samengesteld, worden zij langzaam afgedraaid en
af en toe in tegenovergestelde richting vertoond, zoo zullen zij
een hulpmiddel zijn bij de beroepskeuze, en zij zullen aan
den arbeider laten zien wat het einddoel is van de fabridatie,
waarvan hij zelf slechts een klein onderdeel dagelijks verricht.
Zoo leert hij zijn rol in het geheel kennen, wat zijn belangstelling wekt en zijn zelfrespect bevordert. Daar wij allen geroepen zijn belasting te betalen, die niemand gaarne opbrengt,
zoo verdient het aanbeveling aan het publiek te tomen wat met
de belastingpenningen gedaan wordt, welk een werkprestatie
er achter zit, opdat men zelf een aangenaam en rustig leven kan
leiden en hoeveel men profiteert van al hetgeen van den Staat
of de gemeente uitgaat.
Met het bovengenoemde zijn evenwel de mogelijkheden der
filmindustrie nog lang niet uitgeput, want deze beschikt over
middelen om ons te doen zien hoe een bloem ontluikt, hoe een
dier zich uit het ei ontwikkelt, hoe inwendige organen werken
en men zal door middel van den film een student zelfs
operaties kunnen doen volgen of het cristallisatie-proces voor
hem zichtbaar kunnen maken.
De film is langzamerhand een macht geworden even groot
als de pers, zij is een wereldveroveraarster, die alles aan zich
onderwerpt, zoodat men zou kunnen zeggen, dat wie de film
beheerscht de wereld beheerscht. Filmindustrie neemt reeds de
7e plaats in onder de industrieën.
Daarom is er een eigenaardige tegenstrijdigheid tusschen de
klachten over de bioscoop van de vertegenwoordigers van 36
Staten, die dus blijkbaar allen geneigd zijn om er allerlei sociale
euvelen aan toe te schrijven, en de slappe houding, die alle
regeeringen en partijen tegenover de bioscoop of het daarin gestoken kapitaal aannemen. Alleen in Noorwegen heeft men het
kwaad bij den wortel durven aanpakken. Daar geeft de wet aan
alle gemeenten het recht, de concessie aan de bioscopen te
ontnemen, en zelf bioscopen te exploiteeren. Als de bezitters
desniettegenstaande weigeren hun gebouwen ter beschikking der
stad te stellen, zoo wordt een contract gesloten, waardoor de
winsten gedeeld worden, terwijl het gebouw na 4 jaren door
de gemeente in eigen beheer kan worden genomen. Men vindt
in dat land nu bijna evenveel gemeente-bioscopen (101) als
particuliere (117); de eerste ontvangen ongeveer 16 000 000, de
laatste 3 á 4 millioen kronen. De gemeenten kunnen op 40
á 50 0 / 0 winst rekenen, zoodat de bioscopen dus belangrijk bij-
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dragen tot vermindering der belastingen. Er werd buitendien een
centrale vereeniging gesticht, die de gemeenten van advies dient,
die films opkoopt en uitleent.
Alleen door dezen Noorschen weg te volgen, kan men voorkomen, dat terwille van de dividenden gespeculeerd wordt op de
lage hartstochten van het publiek. Men heeft dan ook in Duitschland en Zwitserland den wensch uitgesproken dien weg op te
gaan, maar men heeft het nog niet zoover kunnen brengen. In
plaats daarvan heeft men in Zwitserland de „Jugend"- of „Reform.kino" ingevoerd, in Duitschland, evenals in enkele plaatsen in ons
land, de schoolbioscoop. Deze heeft aan een dubbele bedoeling
te voldoen. Men wil er door de gewone bioscoop bestrijden en
een hulpmiddel verkrijgen voor het onderwijs.
De schoolbioscoop kan verschillende schaduwzijden van de
films vermijden. In de eerste plaats kan zij langzamer draaien,
waardoor betere en meer blijvende indrukken verkregen worden.
Verder zal zij de film alleen voor datgene gebruiken, wat beweegt
en voor al het overige aan de lantaarnplaat de voorkeur geven;
eindelijk kan aan elke vertooning een uitvoerige bespreking
voorafgaan. De schoolbioscoop in Den Haag beschikt over films
voornamelijk op het gebied der aardrijkskunde, der land- en
volkenkunde, der plant- en dierkunde en van het zaakonderwijs.
Onder het laatste verstaat men opnamen van werkzaamheden
die op fabrieken verricht worden, zoowel op landbouwfabrieken
als in die voor voedingsmiddelen, voor de metaalnijverheid en
andere (103). Men koopt een meter film voor f 0,60, zoodat een
film van 200 M. (gemiddelde lengte) f 120.— kost. Er zijn genoeg

leerrijke films in het buitenland te koop.
Elke nieuwe film wordt in Den Haag door den directeur eerst
aan de onderwijzers van alle scholen getoond, waarbij een
gedrukte beschrijving aan hen wordt uitgereikt. De onderwijzers
kunnen nu zelf vaststellen, wanneer zij met hun klasse of school
over de zaal der gemeentebioscoop beschikken willen en een
ieder kan dan op zijne wijze den inhoud aan de kinderen vertolken. Daar de schoolbioscoop ook met de gewone bioscopen
concurreeren wil, zoo geeft men ook avondvoorstellingen met
muziek, tegen betaling, waarbij iedereen toegelaten wordt.
In Duitschland bestaat er een leerfilmindustrie en een bond
van afnemers: ,,Der Bilderbiihnenbund", waartoe vooral steden.
behooren. Deze oefent een grooten invloed uit op het vervaardigen der films, daar de filmindrustrie zich beijvert naar den
smaak van dezen bond te werken. Daar er zoovele gemeenten

158

Leerfilm.

en vereenigingen bij genoemden bond zijn aangesloten, zoo zal
de industrie steeds afnemers vinden voor het verkoopen of voor
het verhuren. „Der Bilderbiihnenbund" beschikt ook over eigen
apparaten, die aan gemeenten of vereenigingen verhuurd worden.
Men heeft in Duitschland ook bioscopen ingericht, waarin
zoowel gemeenten als particulieren aandeelen hebben, en velen
achten dit den meest gewenschten vorm. Allen werpen ruime
winsten af. Sommige gemeenten en vereenigingen sluiten contracten met bestaande bioscopen af, waardoor de gebouwen op
bepaalde dagen of uren te hunner beschikking staan, voor het
afdraaien van de door hen gewenschte films. In Breslau is een
centrale van de films der inwendige Zending. Zwitserland heeft
te Bern een centrale voor schoolfilms. Er bestaan ook R. K. schoolbioscopen en eene R. K. lichtbeeldencentrale, die lichtbeelden
verhuurt of uitleent met bijbehoorende voordrachten en teksten.
Sommigen koesteren den wensch, dat de film op alle scholen
zou kunnen worden ingevoerd. Dit stuit niet alleen af op de
kosten, maar ook vereischt de behanáling der toestellen zekere
technische kennis. Daarom verdient de centrale schoolbioscoop,
zooals die in Den Haag, Rotterdam en Arnhem werd ingevoerd,
meer aanbeveling. Te Amsterdam beschikt de gemeentelijke-bioscoopcommissie over eene lijst van voor kinderen aan te bevelen
films, die o.a. door schoolhoofden gebruikt worden ter opluistering van het St. Nicolaasfeest. Zij mogen natuurlijk alleen op
die scholen gebruikt worden, waar alles zoo kan worden ingericht, dat geen brandgevaar te duchten is. Men wenscht te
Amsterdam de schoolbioscoop vooral te gebruiken voor het vervolgonderwijs, maar de hiervoor beschikbare zaal (84 zitplaatsen)
is veel te klein.
De invoering van de film bij het onderwijs zal helaas wel het
betreurenswaardig gevolg hebben, dat men het minder noodig
zal achten, de kinderen naar de werkelijke fabrieken en werkplaatsen te voeren, of hen direct met de natuur in contact te
brengen. Ik wensch mij in dezen geheel en al aan te sluiten bij
de bezwaren, die Prof. Kohnstamm tegen de schoolbioscoop
heeft ingebracht.
Van R. K. zijde werd er op gewezen, dat door de schoolbioscoop het kind op filmvertooningen (passieve opname zonder
eenige inspanning) verlekkerd raakt en daarna de vrije bioscoop
zooveel te meer zal bezoeken. De overste van een jongensgesticht
deelde mij mede, dat daarom de bioscoop en zelfs lichtbeelden
streng geweerd worden in zijn inrichting. Hij beweerde, dat
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jongens, die hij, toen zij meerderjarig geworden waren, een paar
keer naar de bioscoop bracht, de •filmvertooning een flauwe
aardigheid vonden. 't Is mogelijk, maar ik zou begeeren te weten,
of zij er later met hun meisje toch niet heen gingen.
Daar wij toch wel niet het Noorsche systeem zullen overnemen, zoo moet ik erkennen, dat de school- of gemeentebioscoop
haar reden van bestaan heeft, om met de vrije bioscoop te concurreeren. Een waardevolle beteekenis kan de bioscoop evenwel
eerst dan verkrijgen, zoo zij als propagandamiddel gebruikt
wordt, zooals in Amerika, Zwitserland en Duitschland algemeen
gebruikelijk is. Daarop werd reeds gewezen.
Ook zou het aanbeveling verdienen, door eene aanvulling der
rijksbioscoopwet aan alle personen beneden 18 jaar het bezoek
aan de bioscoop gedurende de avonduren te verbieden; dat zou
een maatregel zijn in het belang van de gezondheid van het kind.
Op filmgebied kwamen in ons land verschillende vereenigingen tot stand. Het Ned. Centraal Filmarchief, dat ik hoorde
roemen; daar ik de beloofde inlichtingen evenwel niet ontving,
zoo kan ik er niets van berichten. De Filmliga, die de z.g.
artistieke film wil bevorderen, staat op het standpunt dat
aesthetiek belangrijker is dan inhoud, spelregie enz. „L'art pour
l'art." Wij weten waarheen dat voeren kan. De filmuniversiteit
geeft aan haar leden vertooningen met min of meer wetenschappelijke films (ethnographische, biologische, technische).
De filmverzorging voor onderwijsinstellingen is thans in handen
van een semi-officieele organisatie, gesticht door de Vereeniging
van Nederlandsche Gemeenten „Vereeniging voor onderwijs en
ontwikkelingsfilm, gevestigd te 's-Gravenhage. Mijn schrijven
om inlichtingen bleef onbeantwoord.
Nog sneller dan de film heeft de radio-omroep zich over
de wereld verspreid en een belangrijke plaats in onze cultureele
ontwikkeling ingenomen. Er kan hetzelfde van gezegd worden
als van de film en van de volksuniversiteit dat hij n.l. oppervlakkigheid aankweekt; men hoort van alles en nog wat zonder
eenige zelfwerkzaamheid. Buitendien kan de radio-omroep natuurlijk in het geheel geen rekening houden met de ontwikkeling
der toehoorders.
Een gevaar voor de sprekers, die radio-voordrachten uitzenden, is dat ze zich geen concreet publiek voor oogen kunnen
stellen, zooals iemand, die voor een zaal een voordracht houdt:
in een zaal ziet de spreker zooals de ervaring leert, al heel gauw,
of hij populair genoeg is, hij ziet met een oogopslag in welke
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gedeelten der zaal menschen zitten, voor wie hij te hoog gaat,
waar eenigen of velen zitten, die hem volkomen en met instemming of met wetenschappelijk protest volgen, en hij kan met
wat hij zoo waarneemt onder zijn voordracht door rekening
houden. Aan het eind der voordracht is er misschien gelegenheid
tot gedachtenwisseling en zoo kan een voordracht opvoedend
zoowel voor den spreker als voor zijn auditorium werken. Niets
van dit alles bij een radio-voordracht; het zichtbare publiek
is volkomen passief en ondergaat, als het werkelijk luistert, te
meer de suggestie van den spreker, naarmate hij indrukwekkender spreekt of meer bekend staat als autoriteit. Het voornaamste bezwaar is evenwel, dat een radio-spreker allicht geneigd is zijn voordracht in te richten niet naar de hoogst ontwikkelde hoorders, maar naar de laagst ontwikkelden, zoodat
hij van populariseeren vulgariseeren gaat maken. Brengt een
spreker zijn lezing op het peil der best-ontwikkelden, dan hebben
de anderen er weinig of niets aan en daardoor zou op den duur
de radio-voordracht impopulair worden.
De goede zijde der radio-omroep is, dat hij de menschen
niet uithuizig maakt, hen veel meer aan huis bindt en vooral
een enorme beteekenis kan hebben voor de eenzaam wonenden
en dus ook voor de geheele plattelandsbevolking. Enthusiaste
radiovereerders zijn van meening, dat de radio-omroep de verdeeldheid onder de menschen zal bestrijden en het broederlijke,
algemeen menschelijke voelen zal bevorderen. Immers kan mij
niemand belemmeren te luisteren naar elke voordracht, dus
naar die van alle partijen en alle godsdienstige richtingen, geen
verbod, geen macht ter wereld kan dit beletten. Wel worden
de uitzendavonden tusschen de politieke en godsdienstige richtingen door het departement van waterstaat verdeeld, maar
binnenshuis doet de luisteraar wat hij wil.
In Engeland roemt men, dat er thans millioenen naar preeken
luisteren, die vroeger niet ter kerke kwamen of die verhinderd

waren te komen. Hoe diep dit gaat, valt natuurlijk niet te zeggen,
in elk geval ontbreekt daarbij de stichting der omgeving. Voorts
roemt men er ook het buitengewone resultaat van liefdadigheidsomroepen, dat alles overtreft, wat men vroeger bereiken kon.
Het is mij niet bekend, dat men dit middel reeds in ons land
heeft toegepast. Een ware zegen is de omroep voor bedlegerigen,
blinden, voor oude mannen- en vrouwenhuizen en dergelijke
inrichtingen geworden. Men zendt ook weerberichten uit en
andere betreffende de stand der epidemieën in de havensteden.
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Men geeft cursussen over land- en tuinbouw, men bespreekt de
ten gehoore gebrachte muziek, men geeft vooral ook lessen in
de moderne talen. Van dit onderwijs zal men zich wel niet te
veel moeten voorstellen, behalve voor de uitspraak van vreemde
talen, al worden daarnaast gedrukte lessen rondgezonden. Er
zal wel evenals bij de film weinig van blijven hangen, omdat
er weinig menschen zijn, die tot het auditieve type behooren
en weinigen de wilskracht bezitten zich geregeld in te spannen.
Er ontbreekt ook de samenwerking, de concurrentie, de aanmoediging. Slechts personen met veel wilskracht, of die met
anderen samen werken, zullen voordeel trekken uit deze lessen.
In Amerika, Engeland en Denemarken voelt men veel voor de
radiolessen, ook op scholen, zij passen trouwens zoo goed bij de
eenvormige massale methode der Amerikanen. Men kan het
onderwijs aanmoedigen door wedstrij den, zij die de beste verslagen van een gehoorde voordracht leveren ontvangen dan
een prijs (103a).
Bij de groote sociale beteekenis van de radio-telegraphie, vooral
bij de scheepvaart zal ik hier niet stil staan. Trouwens is de
geheele beweging nog zoo jong, dat wij af te wachten zullen
hebben hoe de radio zich zal aanpassen aan onze behoeften en
wij aan de radio.
Tot de voorziening der geestelijke behoeften behoort zonder
twijfel ook het behoud van het natuurschoon en van de monumenten van kunst of geschiedkundige waarde, die men in steden,
dorpen of kasteelen vindt. Het is ontstellend wat er in den loop
der tijden op dit gebied is verloren gegaan, op roekelooze wijze
is vernietigd (103b).

De landgoederen met hun opgaand hout, de bosschen verdwenen evenals de windmolens ; de duinen werden afgezand,
lanen gekapt, de met riet omzoomde plassen ontwaterd, de
landelijke kronkelwegen recht getrokken, het stedenschoon werd
vernietigd door het dempen van grachten en het verdwijnen
der oude gevels. Langs alle wegen, die van de steden uitstralen
kwamen huizen, zoodat de wandelaar of fietser het daar achter
liggende land niet meer kan zien en het verschil tusschen stad
en land bijna opgeheven wordt.
Wel kwam in dien zin een kentering ten goede, daar de belangstelling voor de natuur toenam, maar met die belangstelling
kwamen ook de bosch- en heidebranden door de achteloosheid
van het publiek, men beschadigde boomen en struiken, rukte
bloemen uit of ontsierde bosch, heide en duin met papier,
KOHLBRUGGE,

Practische Sociologie, I.*

11

162

Behoud van natuurschoon.

schillen en doozen. In 7 jaren tijds werd door Bosch- en heidebrand een schade van f 800.000 veroorzaakt.
Aan het zich machtig opdringende verkeersprobleem wordt de
natuur ten offer gebracht, men legt wegen aan of verbreedt
de bestaande, men trekt spoorbanen door het landschap, werpt
dammen door de plassen zonder rekening te houden met het
natuurschoon, men vernietigt de lanen door kabel- en buizenaanleg, door de wortels niet te sparen, men verstikt de hoornen
door de asphalteering der wegen mede om het transport te bevorderen.
Onze belastingwetten droegen krachtig bij tot deze vernietiging
van het natuurschoon : de successiewet eischte taxatie der landgoederen naar verkoopwaarde, zoodat de erfgenaam van een
landgoed al zeer rijk moest zijn, zoo hij de successiebelasting
betalen kon, anders was hij gedwongen het overgeërfde familiebezit te verkoopen aan ontwerpers van villaparken en andere
reflectanten. Men verjaagde verder de eigenaren van hun landgoederen door de forenzenbelasting, waardoor zij er nog lichter
toe overgaan zich van hun landbezit te ontdoen en het was
slechts aan een gelukkig toeval toe te schrijven wanneer opgaand
hout dan bewaard bleef.
Eindelijk werd het natuurgenot nog belemmerd door een
alles ontsierende reclame.
Al het genoemde was niet noodig geweest. Wel noodzakelijk
schijnt mij de ontginning van woeste gronden toe, waarvan van
1900-1920 100.000 H.A. in cultuur werden gebracht. Het is een
gevolg van het steeds toenemende aantal inwoners, dat ook de

onafgebroken voortgaande uitbreiding onzer steden bracht, waarbij evenwel veel meer rekening gehouden had kunnen worden
met het natuurschoon.
Dit alles gaf gelukkig aanleiding tot een reactie, tot een strijd

voor het behoud van natuurschoon (104).
De oogen gingen open voor de geestelijke waarde van het
natuurschoon en van de oude monumenten.
„De kracht van het volk wortelt in zijn geboortegrond; uit
dezen groeien karakter en gevoel des menschen. Zijn bodem
is nog heden de bron zijner verjonging en het fundament voor
het behoud zijner ras-kenmerken. Vooral de natuur is hierbij
te beschouwen als een kunstwerk der Schepping. En het natuur
genieten is zich verdiepen in de oneindige poëzie der goddelijke
openbaringen." (Prof. K. Giinther Freiburg.)
„De monumentenzorg is, naar mijn oordeel, in de eerste plaats
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de bevordering van den eerbied voor de edelste schatten van een
volk, voor zijn nalatenschap aan kunstwerken ; en iedere regeering
moet het als haar plicht beschouwen dezen eerbied te wekken
en te bevorderen." (Minister Waszink.)
In dien strijd is sedert 1904 de vereeniging tot behoud van
natuurmonumenten voor gegaan, die reeds de hand kon leggen
op 4 000 H.A., waar het natuurschoon behouden zal blijven.
Ook de Staat heeft op verschillende punten van zijn grondbezit
belangrijke complexen als natuurschoon aangewezen om deze
in den tegenwoordigen toestand te bewaren. Vele gemeenten
hebben landgoederen, heidevelden, bosschen en duinen gekocht
om deze aldus voor het publiek te behouden.
Daar het natuurschoon en de monumenten evenwel gestadig
beschermd moeten worden tegen de handen van den slooper,
tegen de niets-ontziende financieele belangen of tegen de gevoellooze of onverschillige eigenaren, zoo werden gedurig nieuwe
vereenigingen ter verdediging opgericht. Ik noem de Alg. Ned.
Wielrijders Bond, die naast al zijn ander werk voor sociaal
belang ook als alarmroeper optreedt, waar gevaar dreigt en dit
ook het beste doen kan, daar zijn 70.000 leden over het geheele
land verspreid zijn. Belangrijk zijn ook de vereeniging Hendrik
de Keyser, de Nederl. Oudheidkundige Bond, de Hollandsche
Molen en het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw.
Goed werk wordt ook verricht door den Bond Heemschut, die
het schoone tracht te bewaren in stad en land, en de Vereeniging
voor Vogelbescherming. Onlangs werd opgericht het Comité
het Nederlandsche Landschap, dat zoowel verdedigen als nieuw

scheppen wil, ook de Nederlandsche vereeniging voor Vreemdelingenverkeer stelt natuurlijk belang in deze beweging.
In verschillende gemeenten vinden wij Schoonheidscommissies
of commissies voor Stadsschoon, andere zooals Amsterdam hebben
een Monumentenwet volgens welke bouwwerken of kunstwerken
niet gesloopt of veranderd mogen worden als zij historische- of
kunstwaarde hebben. Provincies kwamen op tegen de ontsierende
reclame. Zoo is het in N. Holland aan den eigenaar of gebruiker
van eenig onroerend goed verboden daarop of daaraan te hebben
eenige reclame, tenzij deze betrekking heeft op het bedrijf
op of in het onroerend goed aanwezig. Het valt alleen te betreuren, dat deze verordening niet streng genoeg gehandhaafd
wordt. De provincie Noord-Brabant daarentegen weigerde zelfs
zich met dit algemeen belang in te laten.
De regeering steunde de zaak door eenige wetten, waarvan ik
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noem de vogelwet en de boschwet; volgens de boschwet kan
de regeering geldelijke steun verleenen aan publiekrechtelijke
lichamen, vereenigingen of stichtingen, die bosschen of landgoederen wenschen aan te koopen ter bescherming van het
opgaande hout. Zij zijn dan verplicht dit te onderhouden. Dezelfde
lichamen mogen hun bosschen of houtopstanden niet vellen of
dunnen, tenzij zij tijdig hiervan kennis geven aan het hoofd van
het staatsboschbedrijf. Een kapverbod voor particulier bezit (als
gedurende den oorlog) bestaat er niet.
Daarna verscheen de natuurschoon-wet, die den eigenaar van
een landgoed in de gelegenheid stelt zijn bezit tot „landgoed" te
doen verklaren. Hij mag dan geen opgaand hout meer vellen,
maar zijn bezit wordt voor de vermogensbelasting lager geschat.
Nog meer wordt hij begunstigd, zoo hij zijn landgoed geheel
of ten deele voor het publiek openstelt. Bij overgang worden de
rechten der successie verlaagd als ook de erfgenaam zich verplicht geen opgaand hout te vellen.
De verdedigers van het natuurschoon zijn met het bovengenoemde nog lang niet voldaan, maar vragen buitendien : bescherming der zeldzame diersoorten, die buiten de vogeljachtwet
vallen, bescherming der groeiplaatsen van bijzondere wilde
planten, bescherming van het landschapsbeeld (105), opdat dit
niet verknoeid worde door bouwwerken, fabrieken, uitbreiding
van steden, wegen en dergelijke.
In die richting werkt reeds de vaste commissie, uitgaande van
de Gedeputeerde Staten van N. Holland en een rijkswet schijnt
in voorbereiding te zijn. Er wordt verder gevraagd om voorschriften tot herbebossching, en men roept het particulier initiatief
op tot het tot standkomen van een archief van photographieën. In
dien zin zijn reeds de directeuren van musea werkzaam, die het
Repertorium van topographische afbeeldingen tot stand brachten.
Leerzaam voor zulk een archief zouden de verzamelingen te
Stuttgart zijn.
In Noord-Brabant verzamelt de provinciale commissie ter
bewaring en bescherming van natuurschoon met hulp der gemeentebesturen gegevens betreffende bosschen, heiden, buitenplaatsen en mooie punten, die bijzondere bescherming verdienen.
De nieuwste vereeniging op dit gebied is de Stichting Menno
en Coehoorn tot behoud van oude vestingwerken.
De Utrechtsche Provinciale commissie voor Natuurbehoud wil
inventariseeren en de overheid voorlichten, ook wat betreft het
maken van gewestelijke plannen, hoe een geheele streek zich
,
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zal ontwikkelen zonder vernietiging van natuurschoon. Ook
Friesland heeft een commissie ter wering van inbreuk op de
schoonheid van stad en land.
Sterk komt de toenemende liefde tot de natuur vooral uit in
de jeugdbeweging, waarover in het 4de deel gehandeld wordt.
Ik sluit met de woorden van den Heer H. Polak:
„Zorgen kwellen ons; de tallooze beslommeringen van het
dagelij ksch leven laten ons zelden los ; vaak is het hoofd moede,
de energie verslapt, de geest dof. Wij zouden ten onder gaan,
indien er niets ware, dat bij wijlen verademing en verfrissching,
nieuwen moed en nieuwe werkkracht geeft, indien niet nu
en dan onze geest zich kon verheffen boven het alledaagsche. Wij
kunnen, en dikwijls niet vergeefs, solaas zoeken bij de kunst,
in hare veelsoortige uitingen. Doch het beste, het reinste, het
verhevenste middel om werkkracht te herwinnen, frischheid en
opgewektheid te erlangen voor den arbeid, blijde en opgewekt het
leven tegemoet te treden is: ons te wenden tot de oerkrachten, die
de bronnen des levens zijn, tot de eeuwig jonge, de eeuwig verjongende, de eeuwig lachende, altijd sterkende natuur, ons over
te geven aan hare onvergelijkelijke en onsterfelijke schoonheid.
Wij moeten haar behouden, omdat zij het hoogste goed der
menschheid is. Wij moeten haar beschermen tegen wie haar
belagen, haar verdedigen tegen schennis en vernietiging.
Dat kan niet zonder strijd, want vele zijn de vijanden, talrijk
de verdervers.
Tot het deelnemen aan dezen strijd, roep ik het volk van
Nederland op — het geheele volk. Ik kan dit, want deze strijd
is de eenige, in welken alle menschen, arm en rijk, oud en jong,
van alle geloof, van alle richtingen en overtuigingen, kunnen

samengaan.
Hier is niets dat verdeelt.
De natuur, ons' aller moeder, roept ons te harer hulp.
Ons, haren kinderen, past het te luisteren naar haar stem,
te doen wat zij van ons verlangt : haar te eeren, lief te hebben,
te dienen, te beschermen.
Dat is het ideaal."
4. De gebrekkige sociale zorg op het platteland.
Er is een groot verschil tusschen de deelen des lands ten
opzichte der sociale zorg. Groot zijn reeds de verschillen
tusschen de groote steden onderling. Vooral overtreft onze
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grootste stad, Amsterdam, alle andere door haar sociale ontwikkeling. Trouwens kan men ook in het buitenland opmerken,
dat de sociale nooden in de groote plaatsen beter bestreden
worden dan in de kleine. De toestanden zijn het slechtst ten
platten lande, niet alleen ten opzichte der sociale voorzorg, maar
ook van de mogelijkheden voor algemeene ontwikkeling. Gold het
platteland vroeger voor gezond in vergelijking met de steden, en
was de toename der menschen er zooveel sterker dan in de
stad, zoo begon het platteland geleidelijk die voordeelen te
verliezen door de krachtige ontwikkeling der stedelijke sociale
zorg. Wie ten platten lande bekend is, die weet ook hoeveel
tuberculose en scrofulose er heerscht, hoe het gebrek aan luchtverversching en doelmatige voeding velen levenslang benadeelt.
Verder is op de vaak treurige woningtoestanden te wijzen. Het
is niet de bedoeling op deze zaken nader in te gaan, daar zij tot
de hygiëne behooren (106). Wel wil ik er op wijzen, dat ook
uit de militaire keuringen bleek, dat de gezondheidstoestand ten
platten lande thans veelal slechter is dan in de stad. (Deel V,
bl. 85.) Dit zijn verschijnselen, die in Duitschland niet minder
opvielen dan bij ons, en zoo ligt de vraag voor de hand, wat
daartoe de aanleiding kan zijn. Mijn gedachten bepaalden zich
allereerst tot de voeding, en ik vroeg mij af of de minder gegoede
boer zich thans wellicht anders voedt dan vroeger. Ik heb toen
een kleine enquête ingesteld, die tal van antwoorden bracht
(lang niet eensluidend), waaruit bleek dat er verschil bestaat
tusschen de streken, en het komt mij voor, dat de boer der
zandgronden in deze de ongunstigste toestanden te zien geeft.
De boer was vroeger in zooverre armer, dat hij minder geld
in handen kreeg. Door cooperatie en industrialisatie, door de
hoogere ontwikkeling van den landbouw en doordien er meer
vraag kwam naar zijn producten werd zijn financieele toestand
beter, maar zijn voeding wijzigde zich. Van al zijn producten
steeg wel de melk het meest in waarde, en zoo lag de verzoeking
voor de hand om zeil geen of weinig melk te gebruiken. Velen
sturen thans alle melk naar de zuivelfabrieken, ze kunnen dan
vandaar weer boter en kaas betrekken en velen doen dit ook;
anderen evenwel bezwijken voor de verleiding om alles te verkoopen en zich zelf met minderwaardige voedingsmiddelen
tevreden te stellen. Daartoe drijft ook het bij velen bestaande
verlangen de allures der bourgoisie na te apen, wat natuurlijk
geld kost, evenals de wensch om aan de kinderen een betere
opleiding te geven. Nieuw ontgonnen zandgronden stellen buiten-
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gewone hooge eischen, zoodat er weinig winst overblijft, al stijgt
de kapitaalswaarde van het land geregeld.
Het gebrek aan grond (door de toename der menschen) leidde
tot een opdrijven der huren, die dan nauwelijks opgebracht
kunnen worden. Zoo is het geheele boerenbedrijf, veel meer
dan vroeger, een financiëel bedrijf geworden. Dit leidde tot de
volgende veranderiágen: Het zelfslachten verdween, ook door de
gevolgen der vleeschkeuringswet. Men laat het risico nu liever
door den slager dragen en koopt van hem. Wat men fokt en mest
gaat dus naar den slaiger. Het gevolg is dat vleesch en vet
bij vele boeren verdrongen worden door de margarine of door
bevroren vleesch en vet uit Argentinië. Evenzeer wordt graan
en meel verkocht, men bakt niet meer en koopt het minder
voedzame brood van den bakker.
Let de niet deskundige nu slechts op datgene, wat er op tafel
komt, dan schijnt de voeding zeer voldoende te zijn en zelfs
ruimer dan vroeger. De deskundige evenwel weet, dat de kleine
boer thans minderwaardige voedingsmiddelen gebruikt, minderwaardig vooral omdat de vitaminen er in vernietigd (verwijderd)
zijn, terwijl de vroegere, zelf geproduceerde voedingsmiddelen
er rijk aan waren. Zoo ontstaat er een gebrek aan vitaminen,
zooveel te meer daar, waar de keuringsdienst te wenschen
overlaat. Dan worden door de handelaren ondeugdelijke voedingsmiddelen naar het platteland afgeschoven en de boer, die vroeger
het beste at, eet thans het slechtste (107).
Zuivelboeren zijn er, die wel eigen kaas eten, maar alleen die
kaas, die ongeschikt is voor den handel. Het komt mij noodzakelijk
voor, dat er ernstig op deze toestanden gelet wordt, en daar mij

door mijne rondvraag bleek, dat er zelfs onder de hoogst ontwikkelde boeren te vinden zijn, die het verschil in voedingswaarde (van het bovengenoemde) niet beseffen, zoo dienen er
personen te komen, die aan de plattelandsbewoners voorlichting geven.
Het boerengezin leeft niet meer in de oude patriarchale
toestanden, die vooral ook door de steeds voortschrijdende verbetering der transportmiddelen gewijzigd werden; niet alleen
verplaatsen de menschen zich nu gemakkelijker en worden de
steden steeds meer bezocht, maar nog vlugger dringen de denkbeelden der stad in de landbouwende bevolking door. Dientengevolge begint men ook daar te verlangen naar afleiding en
genot. Daarnaast bestaat de groote stroom van werkzoekenden,
die naar de steden trekt, die zich in Duitschland, Engeland en
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Oostenrijk veel sterker doet gevoelen dan bij ons. In deze landen
is men van oordeel, dat de menschen niet zoo zeer door betere
arbeidscondities naar de stad gedreven worden, maar veel meer
door het gebrek aan sociale zorg, dat vooral gevoeld wordt,
als de toestanden ten platten lande tijdelijk ongunstig zijn.
In ons land toont zich dit gebrek aan sociale zorg vooral in
de geneigdheid van plattelandsgemeentebesturen om armen
op elkander af te schuiven, of hun de vestiging te bemoeielij ken.
Wij hebben bij deze practijken wel niet in de eerste plaats aan
gebrek aan geldmiddelen te denken. De middelen zijn er wel,
maar men wil ze niet geven. Bavinck schreef reeds hierover:
„De weldadigheid is op 't platteland veel geringer dan in de
steden. Over het algemeen overtreft de handels- en koopmansstand in mildheid, den boerenstand zeer verre."
Dikwijls hoorde ik het oordeel, dat de plattelandsburgemeesters en wethouders niet voor sociale maatregelen voelen,
trouwens kunnen vele burgemeesters in deze ook geen leiding
geven, omdat zij er niets van weten. Over de geneesheeren werd
boven reeds gesproken. Grooter is de invloed ten goede, die van de
geestelijkheid uitgaat, maar de zoo wanhopige verdeeldheid van
ons land in kerkelijke gemeenten en partijen bemoeilijkt een
krachtig samenwerken, zonder hetwelk toch niets bereikt kan
worden.
Wij hebben dus meer te verwachten van de actie, die van
de boeren zelf uitgaat. Boerenbonden en landarbeidersbonden
zouden veel kunnen doen ter verhooging van de intellectueele
ontwikkeling. Hun leden zouden beter dan de Universitair opgeleide stedelingen leiding aan de plattelandsch bevolking kunnen
geven, want deze moet haar eigen weg gaan.
Door een kleine enquête heb ik getracht te weten te komen
wat er in deze reeds geschiedt. Daarbij bleek, dat de actie voornamelijk uitgaat van de oud-leerlingen der landbouw-winterscholen en der landbouwcursussen. Naast hun vereenigingen
staan die der jonge boeren of de jonge boerenstandsvereenigingen.
Voor Friesland ware de „Jongerein" te noemen.
Van al deze vereenigingen valt te zeggen, dat zij in de eerste
plaats vakbelangen behandelen, waarop ik hier niet zal ingaan.
Naast deze vakbelangen, die meer op technisch terrein liggen,
zijn dan de economische belangen te noemen, die bij het landbouwonderwijs niet voldoende behartigd worden. Het spreekt
van zelf, dat door cursussen en voordrachten op genoemd gebied
ook de algemeene ontwikkeling op hooger peil wordt gebracht
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en het denkvermogen wordt verhoogd. Dit geldt vooral ook
van zulke voordrachten, die onderwerpen behandelen, die slechts
indirect de economische of vakbelangen raken. Ik noem hier
algemeene economische vraagstukken naast hygiënische en bacteriologische, andere waarbij de erfelijkheid bij rassen besproken
wordt, de toepassing der electriciteit, de kolenmij nen, de ouderdomsverzekering, waterstaatswerken (Zuiderzeewerk), emigratie,
boekhouden enz. (107a). Dat amen daarbij steeds het verband
aanwijst met de eigen belangen is een uitmuntende methode.
De algemeene ontwikkeling wordt verder zeer bevorderd door
excursies, die een geheel andere bestemming dan vakbelangen
kunnen hebben, men bezoekt dan tentoonstellingen en gaat ook
buitenslands, waardoor de horizon verwijd wordt. Verschillende
vereenigingen hebben ook kleine landbouwbibliotheken of zij
hebben hun eigen orgaan.
Nog breeder uitgezet wordt de doelstelling, zoo de R.-Katholieke vereenigingen sociale cursussen laten geven, waar de R.-K.
maatschappijleer behandeld wordt. Wel zullen de sprekers, die
in den regel priesters zijn, zich dikwijls op godsdienstig en
ethisch terrein bewegen, maar men behandelt toch ook wel
onderwerpen uit de staatsinrichting en de sociologie. Zulke
onderwerpen komen ook ter sprake op de ontwikkelingsdagen
van de R.-K. Boeren- en Tuindersbond. Deze beschikt ook over
een centralen boekhandel, die op aanvrage alle werken levert,
die in den ruim voortienen catalogus genoemd worden. Deze
brengt zoo wel aanbevelenswaardige boeken op het gebied van
land en tuinbouw als ook op dat van staats- en maatschappijleer.
Uit de beantwoording mijner vraaglijsten bleek verder, dat

de oogen van het jongere boerengeslacht nog vrij wel gesloten
zijn voor de sociale belangen, zooals die door mij behandeld en
bepleit worden. Ik noem hier slechts al wat op hygiënisch
gebied valt : zooals woning, voeding, kleeding, bestrijding van
ziekten en zuigelingensterfte. Andere belangen zijn van meer
opvoedkundigen aard, als die betreffende de kleuters en de jeugd.
Buitendien zijn er ook ten platten lande: kreupelen, mismaakten,
idioten, zwakzinnigen, blinden, dooven, die niet behoorlijk verzorgd worden. Er zijn verwaarloosde, verliederlijkte gezinnen,
die leiding noodig hebben. Deze lijst zou belangrijk verlengd
kunnen worden om te tonnen hoe achterlijk de sociale zorg
ten platten lande is, wat volgens Duitsche en Oostenrijksche
opvatting velen er toe drijft het platteland te verlaten. Alleen
bij de R.-Katholieken boerenbonden vond ik eenige actie op dit
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gebied. Zij hebben landbouwhuishoudscholen gesticht en laten
landbouwhuishoudcursussen geven (hierover beneden meer). Zij
verleenen steun aan de bedoelingen van het Wit Gele Kruis (dat
nader besproken zal worden), zij werken krachtig mede tot de
drankbestrijding, de intellectueele ontwikkeling der jeugd epz.
Keeren wij tot de intellectueele ontwikkeling terug dan ware
te noemen : de Hollandsche toynbeebeweging, het oprichten dus
van dorpshuizen, in welke richting een krachtige actie bestaat.
Eerst ontstond de gemeentewoning te Epe, daarna volgde Ons
Dorpshuis te Paterswolde door particulier initiatief. Sedert 1920
wordt deze beweging krachtig gesteund door het Nut, en dorpshuizen verrezen te St. Anna parochie, Haren, Loppersum, ter
Apel, Nieuw Amsterdam, Arum, ter Wolde, enz. enz. Het dorpshuis te Staphorst is een creatie van de vereeniging Volksonderwijs. De leerlingen der School voor Maatschappelijk Werk te
Amsterdam werken ook in verschillende van deze huizen.
Boven is reeds gewezen op de Deensche volkshoogeschool en
haar werkwijze. Het komt mij voor, dat zij eenige overeenstemming vertoont met de Volkshochschule Lindenhof (Bethel
bei Bielefeld). Zonder twijfel zou men aan beide iets kunnen
ontleenen voor onze plattelandsontwikkeling.
Van eenigszins anderen aard zijn de buurthuizen in Drente.
De centrale vereeniging voor den economischen, cultureelen en
hygiënischen opbouw van Drente zag in, dat er krachtig gewerkt
moest worden voor de ontwikkeling der jeugd. Zoo werden de
houten buurthuizen opgericht, die als : crèche, consultatiebureau
voor zuigelingen en bewaarschool dienst doen en waar buitendien
cursussen worden gegeven in naaien, koken en huishoudonderwijs, geheel aansluitende aan de plattelandsch behoeften; enkele
meisjes worden opgeleid tot dienstboden bestemd voor binnenlandsche emigratie. Door de crèches bereikt men dat het schoolverzuim vermindert, omdat de oudere kinderen nu niet meer
op de jongere behoeven te passen. Bovendien zijn hierdoor de
moeders (waar dit noodig is) in staat buitenshuis te werken.
Daarna is men er toe overgegaan aan deze buurthuizen leidsters

op te leiden, die uit de Drentsche bevolking zelf voortkomen.
Dan kan elke godsdienstige richting haar eigen leidsters hebben,
en daar zij zich verspreiden over de geheele provincie, zoo zullen
er kleine buurtlokalen ontstaan, die voorloopig voornamelijk
aan kleuterwerk, of aan clubwerk voor de jeugd doen.
Van het „Nut" is nog het volgende uitgegaan om de ontwikkeling te bevorderen : 1 0 . men gaf radiolessen over een onderwerp
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of een serie samenhangende onderwerpen, de luisteraars, die
1 inzonden ontvingen den daarbij passenden Syllabus; 2°. men
zocht naar goede tooneelstukken van moreel gehalte, die door
een klein gezelschap gespeeld kunnen worden. Zulk een gezelschap werd daarna geëngageerd voor f 200 per avond. Het gezelschap speelde nu in alle departementen van kleinere plaatsen,
die zulks begeerden. Het gezelschap trad 30 keer op. Op gelijke
wijze engageerde men kleine muziekgezelschappen (quartetten)
en liet deze in de verschillende afdeelingen optreden; 3°. opende
men studiekringen in de departementen, daarbij werden 20
avonden aan een onderwerp besteed. Dit trok minder, slechts
7 departementen namen er aan deel; 4 0 . men riep plattelandsbewoners op naar Amsterdam en gaf hun daar een leiderscursus
in clubwerk, dat zij dan op hun dorp konden invoeren. Buitendien beschikt het Nut over eene rondreizende leerkracht, die
van dorp tot dorp cursussen geeft aan volwassenen ; 5 0 . geeft
men om de twee jaar een cursus in landbou -whuishoudonderwijs
te Amsterdam; 6 0 . in het tijdschrift voor volksontwikkeling worden
geregeld de ontwikkelingsvragen voor 't platteland behandeld.
Wij hebben bij dit alles in het oog te houden: dat door zulke
maatregelen meer de kleine steden dan het eigenlijke platteland
bereikt wordt, dat van de bewoners van het platteland weer in
de eerste plaats de meest ontwikkelden er aan meedoen.
Vermelding verdienen nog de wintercursussen voor hooger
landbouwonderwijs aan de Groningsche Universiteit, die naast
vakbelangen ook de algemeene ontwikkeling bevorderen.
Wil men ten platten lande iets bereiken dan moeten naburige
dorpen samenwerken. Zoo zullen zij zich tot districten aaneen
moeten sluiten om gemeenschappelijk datgene tot stand te
brengen, wat vooral voor de verzorging van het kind en ter
voorziening in andere sociale behoeften zou moeten geschieden
(zie bl. 169). Ik noem hier slechts : het aanstellen van schoolartsen, het verbeteren van bouw- en woningtoezicht, het tot stand
brengen van landbouwhuishoudonderwijs enz.
Samenwerking is vooral noodzakelijk voor al dat sociale werk,

dat stichtingen vereischt (108). Daarnaast hebben wij het individu
niet te vergeten. Wij moeten bedenken hoe gering de geheele
ontwikkeling van tal van boerenvrouwen is, die wel den goeden
wil, maar niet de kennis hebben om een goede huisvrouw
èn leidster der kinderen te zijn.
Ook dient er veel meer werk gemaakt te worden van de
opvoeding der jeugd. Het is ook een kapitale fout, dat ten platten
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lande jongens en meisjes sedert vele jaren op school dezelfde
leerstof moesten verteren, zoodat de meisjes nimmer eenige
opleiding ontvingen voor haar taak als vrouw en moeder. Daarom
vragen wij voor de meisjes der lagere school ten platten lande
arbeidsonderwijs en verplicht vervolgonderwijs, zoowel in naaldwerk als in landbouwhuishoudkunde.
De landbouwhuishoudkunde bedoelt aan de boerenvrouw een
betere ontwikkeling te geven niet alleen ter wille van het directe
belang van haar en haar gezin, maar ook omdat men opmerkte,
dat het landbouwonderwijs voor mannen wel in de kleinste
dorpen zijn invloed deed gelden, maar dat de hiervan te verwachten verbetering afstuitte- op het conservatisme der vrouw.
Om hieraan te gemoet te komen ontstonden de normaalscholen
te Rollecate en Posterholt, waar het rijksdiploma voor leerares
in landbouwhuishoudonderwijs gehaald kan worden in overeenstemming met de nijverheidswet. Wat mij aan deze scholen
bijzonder bevalt is, dat er voor de toelating geen bepaalde
schoolsche vooropleiding geëischt wordt, maar wel de kennis
die de stedelijke huishoudschool geeft. Verder wijst men op
de wenschelijkheid, dat de candidaten het leven ten platten lande
kennen en van dit leven houden moeten. Bedoelde normaalscholen kunnen ook gevolgd worden door meisjes, die het diploma
voor leerares niet begeeren. Daarnaast bestaan een aantal andere
landbouwhuishoudscholen (Denekamp, Lonneker, Lierop, Kollum, enz.) die niet voor het diploma (N. 19) opleiden. Het
onderwijs is bij allen, evenals bij de straks te bespreken cursussen,
ongeveer hetzelfde. Zij leeren dan de boerenhuisvrouw en moeder
al wat zij in het dagelijksch leven noodig heeft, waarom het
onderwijs ook de beginselen van land- en tuinbouw en de gezondheidsleer omvat. Zij leeren dus ook iets betreffende zuigelingverpleging en ziekenbehandeling. Ook eenvoudige boekhouding
en eenige economische begrippen worden besproken. Het ligt
voor de hand, dat ook naaien en knippen tot het onderwijs
behooren. Alle theoretische lessen worden afgewisseld door
practische oefeningen, en het behandelde wordt overal in overeenstemming gebracht met de levensomstandigheden en met de hulpmiddelen en gewoonten ten platten lande. De verschillen tusschen
de scholen berusten vooral daarop, dat er slechts eenige zijn
met internaat, dat sommige 2-jaarlijksche, andere 5-jaarlijksche
cursussen geven, dat een aantal leerlingen slechts gedurende de
avonduren komt, of slechts 2 dagen in de week. Het lesgeven
aan externe leerlingen heeft deze goede zijde, dat de meisjes de
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verkregen kennis direct in het eigen huis kunnen toepassen,
ook blijft het contact met het gezin dan bewaard. De neutrale
scholen, zooals te Rollecate en die te Lonneker, wenschen naast
de vakkennis algemeene ontwikkeling te geven, niet alleen door
het bespreken van allerlei sociale problemen, maar ook door
de meisjes op te wekken tot zelfstandige studie, lezen, reizen enz.
Buitendien tracht men de smaak te ontwikkelen, zoowel voor
de inrichting der woning als voor de kleeding enz. Aan de R.-K.
scholen wordt natuurlijk veel aan godsdienstonderwijs gedaan en
aan R.-K. maatschappijleer, daar men de meisjes tot goede R.-Kath.
vrouwen wil opvoeden. Vrije studie en ruimere ontwikkeling
worden daar niet aangemoedigd daar de religieuzen zelf vrijwel
buiten de maatschappij staan. Aan de R.-K.-school te Denekamp
treft dns weder de groote vrijheid bij de opvoeding, buitendien
worden daar ook voogdij jongens tot hun 13e jaar opgevoed.
De meisjes, die aan de eerstgenoemde normaalscholen zijn
opgeleid, kunnen bij de laatstgenoemde scholen worden aangesteld,
maar voornamelijk vinden zij hun werkkring aan de ambulante
cursussen. Deze ontstaan door het initiatief van landbouwvereenigingen, boerenbonden of gemeenten, die na aftrek der ontvangsten
(schoolgeld enz.) 30 0 / 0 der kosten dragen terwijl het rijk 70 Oi o
vergoedt. Deze ambulante cursussen namen steeds meer den
vorm van gecentraliseerde cursussen aan, doordien een aantal
gemeenten zich samen voegden en nu slechts in de centraalgelegene der groep landbouwhuishoudonderwijs werd gegeven.
Men geeft daar 2-jaarlijksche cursussen met 5 1 / 2 lesuur per week
en beschikt over goede lokalen. Het onderwijs is niet uniform.
De wet laat hier groote vrijheid om rekening te houden met de
behoeften van de streek. Daarnaast bestaan de eigenlijke ambulante cursussen, die in vele dorpen, welke tot een district
behooren, gegeven worden. De Rijksleerares van het district trekt
dan van dorp tot dorp en geeft of jaarcursussen of korte
cursussen, die 6-26 weken duren met 6-30 lesuren per week.
Daarnaast bestaan dan nog particuliere cursussen buiten Rijkssubsidie verband. Aan het onderwijs nemen niet alleen meisjes
maar ook vele oudere vrouwen deel.
Lettende op het boven over voeding meegedeelde is het gelukkig
te achten, dat voedingsleer en warenkennis op de landbouwhuishoudscholen onderwezen worden, verder dat met de meisjes ook
over de beginselen van den modernen land- en tuinbouw gesproken wordt, opdat zij het streven der in deze zoo veel beter
opgeleide mannen begrij pen.
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Daar het bouw- en woningtoezicht op het platteland zoo
gebrekkig is, zoo zullen de gegeven lessen in hygiëne eenige
verbetering kunnen brengen, evenals de kindermortaliteit door
de lessen in kinderverzorging dalen zal. Door de hinderwet wordt
natuurlijk ook de uitbreiding van dit onderwijs belemmerd.
Het mooie van het landbouwhuishoudonderwijs is, dat de
leeraressen zoo vrij zijn in hun taaksopvatting. Men verwacht
n.l. van haar, dat zij zich aanpassen aan de plaatselijke toestanden en daarom moet elk haar eigen gang gaan om dit te
bereiken.
Over de resultaten van dit onderwijs schreef mij een landbouwconsulent. „Vooral dit onderwijs heeft naar mijn meening een
buitengewoon gunstigen invloed op het levenspeil der plattelandsbevolking."
Van groot belang is het te achten, dat de oud-leerlingen van
het landbouwhuishoudonderwijs vereenigingen gesticht hebben,
die door geregelde samenkomsten het geleerde trachten te onderhouden en uit te breiden. Want het ligt voor de hand, dat de
betrekkelijk korte opleiding veel belangrijks slechts oppervlakkig behandelen kon. Sprekers worden uitgenoodigd, excursies
worden gemaakt, tentoonstellingen gd•rganiseerd (108a).
Wie over middelen denkt om de sociale toestanden op het
platteland te verbeteren, die zal wel van het landbouwhuishoudonderwijs en van genoemde vereenigingen moeten uitgaan. Beide
hebben tot nu toe nog weinig aandacht geschonken aan de
sociale toestanden, zooals die in de Practische Sociologie beschreven worden. Doen zij dit wel, breiden de scholen het
onderwijs in dien zin uit of trachten de genoemde vereenigingen
aan scholen voor maatschappelijk werk of aan de Duitsche
scholen der „Landpflegeschwester" of aan die der Sociale
helpsters (Elberfeld) hun licht op te steken (zie beneden), dan
staan wij voor onbegrensde mogelijkheden, dan zouden onze
stoutste verwachtingen vervuld kunnen worden, dan zou het
platteland weer kunnen worden de bron, waaruit ons volk
steeds nieuw leven en nieuwe kracht put, dan zou de neiging
verminderen het platteland te verlaten, vanwaar de menschen
verdreven worden door gebrek aan sociale organisatie.
Men vindt ten platten lande eenige boerenvrouwenclubs, men
treft er ook leden aan van de Ned. Ver. van huisvrouwen, maar
van beide gaat weinig kracht uit. Met vreugde begroet ik daarogi
het tot stand komen van de R.-K. Boerinnenbond, die na hevigen
strijd er in geslaagd is zich los te maken van den R.-K. Vrouwen-
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bond (Deel IV, blz. 226). Natuurlijk missen de afdeelingen vooreerst nog organisatie en scherpe doelstelling, maar onder de
leden zijn vele leerlingen der landbouwhuishoudscholen om
leiding te geven. Verder hebben zij een inspectrice aangesteld,
die de Belgische boerinnenbonden gaat bestudeeren en daar ik
weet, dat deze goed practisch werk doen, zoo vervult ons dit
met goede hoop voor de toekomst. De Belgische boerinnenbonden komen daarin overeen met de groote Duitsche en
Zwitsersche vrouwenvereenigingen, dat men overal daar, waar
op maatschappelijk gebied een leemte gevoeld wordt, zich tot
hen wendt.
Toch zou ik het betreuren, zoo de R.-K. Boerinnenbond zich
beperkte tot het Belgische voorbeeld, daar dit teveel op de
leest der arbeidersvrouwen geschoeid is, terwijl wij meer zouden
bereiken, zoo men de Belgische methode met de later te bespreken Duitsche en Engelsche combineerde (109).
Voor de ontwikkeling der arbeiders ten platten lande werkt het
reeds genoemde (socialistische) Instituut voor arbeidersontwikkeling (blz. 132). In Drente en in Groningen werden comité's gevormd, die op verschillende plaatsen clubs stichtten, die door
cursisten bezocht worden. Men wenscht ook in andere provincies
comité's te stichten, die het werk op het platteland bevorderen,
speciaal door het oprichten van correspondentschappen; men
streeft naar een intensieve bewerking van den plattelandsarbeider.
Het Boerenjaarboek, dat allerlei ontwikkelende opstellen
bracht, heeft slechts twee jaren (1926—'27) bestaan.
.

Over de intellectueele ontwikkeling door het Nut werd boven
reeds gesproken (109a).
Zonder twijfel heeft ook de radio-omroep invloed op de in-.
tellectueele ontwikkeling, maar deze is van geheel onsamenhangenden aard en niet controleerbaar.
De jeugd moet eerst voorbereid worden voor het ontvangen
van tal van nieuwe denkbeelden, haar oordeel moet ontwikkeld
worden om niet direct onder den invloed te geraken van allerlei
geestelijke stroomingen. Zij moet leeren aan de verleiding weerstand te bieden. Meermalen hoorde ik in Noord Brabant klagen
over den zedelijken achteruitgang der jonge mannen, die zich

te Rotterdam of in andere groote steden vestigen. Zonder twijfel
werden elders dezelfde ondervindingen opgedaan.
Van de bestaande organen voor sociale voorzorg zijn het
vooral (110) de Kruisvereenigingen (groene, witte, witgele) en de.
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tuberculosebestrijding, die in de dorpen doorgedrongen zijn en
die elkander trouwens dikwijls aanvullen.
Toch ontbreekt de Kruisbeweging nog in j 100 gemeenten. Het
Groene en Witte Kruis zijn doorgedrongen in 868 gemeenten, het
Witgele en het Limburgsche Groene in ± 250 gemeenten (111). In
het geheele land zijn thans 1158 wijkverpleegsters, waarvan
ongeveer 600 van het Groene en Witte Kruis uitgaan. De genoemde Kruisbeweging (in haar verschillende kleuren) wenscht
in de eerste plaats de ziekenverpleging te verbeteren; het Witgele
Kruis bestrijdt in het Zuiden vooral de zuigelingsterfte. Dit
R.-Katholieke Witgele Kruis beperkte zich eerst tot de zuidelijke
provincies, maar breidde zich geleidelijk uit over het Noorden,
waardoor vele gemeenten thans twee Kruisvereenigingen hebben.
De Kruisbeweging stelt verplegingsartikelen ter beschikking.
Tal van afdeelingen hebben hiervoor een eigen wijkgebouw met
magazijn en woning der wijkzuster. De Kruisbeweging organiseert
een ontsmettingsdienst (ovens) en het ziekenvervoer per auto,
zij beschikt hiervoor over een nachttelephoondienst. Zij werkt
door voordrachten en cursussen opvoedend in sociaal hygiënischen
zin, ook neemt zij deel aan de bestrijding van het alcoholisme,
van de geslachtsziekten (Limburg), van de tuberculose en van
de besmetting door boeken. Zij beschermt verder kraamvrouwen
en zuigelingen door consultatiebureaux, door baker- en moedercursussen en verleent hulp in de huishouding. In enkele plaatsen
heeft het Groene Kruis kleine ziekenhuizen, badhuizen, herstellingsoorden, vacantiekolonies (112), enz. Ook worden er cursussen gegeven in eerste hulp bij ongelukken en in huiselijke
ziekenverpleging. Sommige afdeelingen beschikken over fondsen
tot bestrijding der kosten voor ziekenhuisverpleging.
Vele wijkverpleegsters strekken ook hun zorgen uit over de
abnormalen, in het gezin verpleegde krankzinnigen en ongehuwde
moeders.
Het geheel berust niet op liefdadigheid maar op cooperatie
of wederzij dsche hulp. De locale comité's zorgen voor de uit-

gaven. De twee R.-Katholieke vereenigingen (Witgele en Limburgsche Groene) werken met religieuze zusters (112a).
Natuurlijk zal men al het genoemde niet overal vinden. Persoonlijke invloeden spelen bij de verbreiding een groote rol,
en de actie zal wisselen naarmate de leiders zijn, of deze door verhuizing verdwijnen. De tuberculosebestrijding (113) voornamelijk
uitgaande van de „Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose", werd eerst door de geneeshoeren tegenge-

177

Platteland. Wijkzuster, T.B.C.-bestrijding,

werkt, daar zij vreesden, dat hierdoor hun praktijk zou verminderen. Ook werd zij evenzeer veroordeeld door de orthodoxe
bevolking ten platten lande (b.v. op de Veluwe), die meende, dat
deze ziekte, door Gods wil opgelegd, niet bestreden mocht worden.
Geleidelijk verminderden zulke vooroordeelen; verdwenen zijn
zij nog niet. De tuberculosebestrijding tracht door haar huisbezoeksters voornamelijk te voorkomen, dat de leden van een
gezin, waarin een tuberculoselijder is, besmet worden en zij
verlicht het leven van den lijder door betere ventilatie in de
huizen en bedsteden te brengen. Op een te verbeteren bouworde
der dorpswoning kan zij helaas geen invloed uitoefenen. Evenwel
hebben thans alle gemeenten bouwverordeningen. Toch laat
Bouw- en Woningtoezicht nog veel te wenschen over, daar de
gemeenten niet over een deskundige beschikken.
In haar werkkring ontmoet de tuberculosebestrijding telkens
andere organen van maatschappelijk hulpbetoon, zooals de
bestrijding van de zuigelingensterfte, de uitzending naar vacantiekolonies, de drankbestrijding, de hulpverleening aan kraamvrouwen, de bestrijding der geslachtsziekten, de huisverzorging
en dergelijke. Dit vereischt van de huisbezoekster de gave om
samen te werken en een meer algemeene ontwikkeling, die haar
op verschillende cursussen gegeven wordt. In de provincie
Gelderland tracht men door de federatie (Centrale Vereeniging
bestrijding Tuberculose en Groene Kruis) het werk, dat thans
door twee verschillende personen wordt verricht (wijkverpleegster
en huisbezoekster) te doen samensmelten. Deze federatie omvat
daar ook het Witgele Kruis (113a) en den Nederlandschen Bond
tot bescherming van zuigelingen.
Men wenscht wijkverpleegsters, die ook geleerd hebben de
tuberculose te bestrij den. Deze combinatie heeft tevens het
gunstige gevolg, dat de gezinnen slechts één persoon in huis
krijgen, waardoor spoediger een vertrouwelijke verhouding ontstaat. Ook zal men hierdoor beter werk kunnen verrichten, want
zoo men twee personen door eene vervangt, dan kan men zonder
meer uit te geven aan elk een kleiner rayon aanwijzen, zoodat
er met rondfietsen minder tijd verloren gaat. Verder kon de
tuberculosebezoekster niet verplegen, waardoor zij zich niet zoo
gemakkelijk onontbeerlijk wist te maken, als de wijkzuster.
De speciale opleiding der wijkzusters begon aan het Centraal
Bureau te Utrecht. Gediplomeerde ziekenverpleegsters ontvangen
daar in 4 1 /2 maand een algemeene sociale opleiding (114). Over
de opleiding aan de scholen v. M. W. (zie blz. 204).
KOHLBRUGGE, Practische
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Men stelt zich over het algemeen voor, dat de wijkzuster moet
samenwerken met den geneesheer, maar al is samenwerken natuurlijk noodig, zoo zal men er toch voor moeten waken, dat
de wijkzuster niet afhankelijk wordt van den geneesheer, die,
vooral zoo hij een drukke praktijk heeft, er een assistente van
zal. maken. Van geneesheeren met weinig praktijk vrees ik, dat
zij in haar weer een concurrente zullen zien, en zij zal veel
tact moeten toonen om onaangename verhoudingen te voorkomen.
Denzelfden tact zal zij trouwens moeten bezitten ten opzichte
van den ten platten lande bestaanden burendienst. Deze is een
echt sociale inrichting en leert ons den plattelandsbewoner
van zijn sympathiekste zijde kennen. Het is een eeuwenoude
sociale instelling, die niet vernietigd moet wórden, doordat het
moderne sociale werk er minachtend op neer ziet.
In Zwitserland roemt men dien band der buurtschap. In ons
land zou men dien willen opheffen om de wijkzuster meer tot
haar recht te doen komen. Dit moge materieele winst brengen,
maar ten koste der geestelijk gevoelde solidariteit. Ik zou het
gelukkig achten, zoo eens een proef werd genomen om deze
burendiensten, door toename van ontwikkeling en kennis, in een
meer nuttigen, meer doeltreffenden vorm te gieten. Daarop
komen wij nog eens terug (pag. 191).
Met de bespreking der Kruisbeweging betrad ik weder het
terrein der hygiëne, wat ik niet gedaan zou hebben, zoo al de
afdeelingen niet op cooperatieven grondslag berustten, zoodat
zij het sociale gevoel ontwikkelen. De hygiënische maatregelen,
die van Rijk en gemeenten uitgaan, laat ik buiten beschouwing.
Wel wil ik hier eenige practische middelen vermelden, die
aanbevolen worden om goede denkbeelden aangaande hygiëne,
voeding, enz. op het platteland te verspreiden. Van Duitschland
ging de beweging uit om de oude volksgebruiken, die geleidelijk
verdwenen en vooral door den wereldoorlog teruggedrongen
werden, weder te doen herleven. Immers geven deze gebruiken
betere volksvermaken dan de kermis en ook in ons land bemerken
wij het streven om door historische optochten, historische tooneelstukken, openluchtspel, volksdans, volksfeesten kleur en afwisseling te brengen op het platteland. De organisatie er van kan
veelal aan het volk zelf worden overgelaten, maar zij, die zich
geroepen gevoelen te werken voor de volksontwikkeling, kunnen
van deze gelegenheid gebruik maken om door voordrachten
(met film) sociale denkbeelden te verspreiden, waartoe ik ook
de bestrijding van ziekten (malaria enz.) reken.
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Zeer moeilijk is de vraag te beantwoorden naar de meest
doeltreffende verbetering der zoo gebrekkige sociale zorg ten
platten lande. Het ligt voor de hand, dat indien, naar boven
werd uiteengezet, de studenten aan de Universiteit in de sociale
vragen warden ingeleid, dit dan geleidelijk ook zijn invloed
op de dorpen zal hebben. Het zal evenwel lang duren voor
er langs dien weg iets wordt bereikt, want immers ontbreekt
hiervoor nog alles aan de Universiteiten. Meer doeltreffend zou
het zijn, zoo de regeering voor burgemeesters een socialen cursus
instelde (115), die door nieuw te benoemen functionarissen gevolgd moet worden, en die door de reeds zittenden gevolgd zou
kunnen worden. Deze gedachte is niet zoo fantastisch als het
schijnt, want ik weet, dat er burgemeesters zijn, die zulk een
cursus gaarne zouden volgen, al weet ik het slechts van enkelen.
Men zou ook een doctoraat in de sociologie voor hen kunnen
instellen. Toch zal dit plan vooreerst wel op financieele bezwaren
stuiten.
Naast den burgemeester zijn natuurlijk wethouders en gemeenteraadsleden te noemen, die het allen als hun plicht moesten
beschouwen om de sociale nooden te kennen, en de middelen
der sociale voorzorg om die nooden te lenigen of te voorkomen.
Ook dit zal, bij de verpolitiseering van ons volk, vooreerst wel
tot de vrome wenschen blijven behooren. Sommigen meenen, dat
het beste middel een krachtige propaganda voor algemeene
invoering der wijkverpleegster zal zijn, zooals het Groene Kruis
dit beoogt. Haar wil men dan met alle sociale werk belasten.
Men wil wijkverpleegsters, die tevens wij kkraamverpleegsters
zijn, t.b.c.-huisbezoeksters, zuigeling-zusters, zusters van maatschappelijk werk en schoolverpleegsters. Buitendien wenscht men
dat zij haar zorgen zal uitstrekken over de abnormalen (geestelijk
en lichamelijk) en krankzinnigen. Men verwacht van haar, dat.
zij de woning of bewoning weet te beoordeelen, dat zij advies
kan geven over keuze en bereiding van voedsel en over de beste
Meeding. Van Zwitsersch standpunt zou men er nog aan toevoegen, dat zij zich nog moet interesseeren voor de beroepskeuze en voor de vrije jeugdvorming.
Evenwel stuit men daarbij direct op het bezwaar, dat de
wijkverpleegster ten platten lande zulke groote afstanden per
fiets heeft af te leggen en zoo veel tijd heeft te besteden aan het
verplegingswerk, dat zij onmogelijk het middelpunt der sociale
zorg kan worden. In sommige gemeenten vindt men één wijkverpleegster op 2000 inwoners, in andere één op 5000 inwoners.
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Nu lag de gevolgtrekking voor de hand, dat dan 2 personen
dit wérk zouden moeten deelen. De eene zou zich dan belasten
met het verplegende gedeelte, de andere met het sociale. Zulke
wenschen stuiten dan evenwel op de volgende bezwaren:
Ten eerste : dat dan twee personen in alle huizen komen en
de toch reeds geretireerde plattelandsgezinnen zich aan twee
personen zullen moeten wennen, terwijl de mogelijkheid niet
is buitengesloten, dat die twee, ook zonder het te willen, elkanders
gezag zullen ondermijnen door geheel verschillende inzichten
en methoden.
Ten tweede : bezwaren van financieelen en administratieven
aard. Deze klemmen niet alleen daar, waar men 2 personen
naast elkander wil laten werken, maar ook, zoo men er toe
overgaat de gemeente in wijken te verdeelen en de wijken nu
zoo klein maakt, dat één persoon de geheele verplegende en
sociale zorg van zulk een wijk op zich zou kunnen nemen.
Tegen deze verdeeling der plattelandsgemeente in twee of
meer wijken is trouwens ook in te brengen, dat er werkzaamheden zijn, die beter in eene hand blijven, b. v. een eventueel
op te richten zuigeling-consultatiebureau, bureau voor beroepskeuze en dergelijke.
Men keerde dientengevolge terug tot de gedachte, dat er slechts
één sociale verpleegster zou moeten worden aangesteld en dacht
dan aan de „all round nurse", wier opleiding evenwel zes jaren
vereischt. Het bezwaar, dat haar opleiding al te overladen zou
worden en te lang zou duren, meende o. a. Dr. Heijermans te
kunnen ondervangen door de eigenlijke verpleegstersopleiding
te bekorten tot twee jaren. Toch bleef ook hij van de gedachte
uitgaan, dat men een sociale verpleegster zou moeten aanstellen,
dat dus de opleiding tot verpleegster onmisbaar is voor de sociale
werkster. Wij zullen straks nader op de vraag ingaan of deze
eisch niet mag worden losgelaten. Vooreerst wilde ik er op
wij zen, of door de vereenvoudiging der opleiding, het voornaamste bezwaar niet is ondervangen, want dit ligt m. i. niet
in de eerste plaats in den te langen duur der opleiding (al ontken
ik dit allerminst), maar veel meer daarin dat de sociale verpleegster, vooral vanwege de groote afstanden, in de practij k
niet in staat is aan alle plichten te voldoen, waarmede men
haar wil overladen. Het komt mij voor, dat men uit dit dilemma
niet kan komen zonder beslist partij te kiezen ten opzichte van
de vraag : wat is gewichtiger, behandelen of voorkomen? Ziekenzorg of sociale zorg?
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In ons land heeft men tot nu toe het behandelen op den
voorgrond gesteld (verbedden, wasschen, verband vernieuwen,
temperatuur opnemen, enz.), terwijl men in Engeland de sociale
zorg gewichtiger acht. Ik noem hieronder : de zorg voor zuigelingen,
kleuters, het schoolkind, rationeele voeding, woninghygiëne, tuberculose-bestrijding, maatschappelijk ziekenhuiswerk, de geheele
sociale wetgeving, de beroepskeuze, huishoudonderwijs, enz. enz.
Het verdient mijns inziens aanbeveling om eens ernstig te
overwegen, of wij niet ook dien weg op zullen gaan. Natuurlijk
zal men daar, waar geneesheeren in dezen aan het woord zijn,
die steeds meer werk hebben gemaakt van behandelen dan van
voorkomen, op hevig verzet stuiten. Men zou zelfs kunnen
zeggen (zonder het hatelijk te bedoelen) dat, terwijl de wijkverpleegster de taak van den geneesheer verlicht, de sociale
werkster hem het brood uit den mond neemt. Met anderen
hierover sprekende, vernam ik tot nu toe slechts één ernstig
bezwaar van socialen aard tegen de vervanging der wijkverpleegster of sociale verpleegster door de sociale „werkster".
Men wees er mij n.l. op, dat de wijkverpleegster door behandelend
op te treden, zooveel sneller het vertrouwen en de liefde der
menschen wint dan de wel eens als wat lastig beschouwde
sociale werkster, die ingeroeste slechte gebruiken en verwaar-

loozing bestrijdt. Ik erken het volle gewicht van dit bezwaar,
het komt mij evenwel voor, dat het op de volgende wijze te
ondervangen is:
Ten eerste kan de sociale werkster (zooals dit ook in andere
landen gebruikelijk is) in enkele maanden het allernoodigste leeren
om eenige verplegende hulp te verstrekken, en zij zou zich
in den eersten tijd van haar optreden meer hierop kunnen
toeleggen.
Ten tweede zoude men de leerling-sociale-werkster zooveel
mogelijk moeten zoeken onder haar, die afkomstig zijn uit de
streek, waar zij later werkzaam zal zijn, zoodat zij de gouwsprake kent, wat een bijzonderen invloed verleent.
Ten derde stel ik mij voor, dat elke sociale werkster moet
trachten op de plaats van haar werkkring onbetaalde medewerksters te vinden, die haar kunnen aanvullen en die zij, of
zelf opleidt, M die door kortdurende cursussen (elders te geven)
de noodige kennis verkrijgen, die zij voor dat onderdeel behoeven,
waarvoor zij zich beschikbaar willen stellen. Deze zouden het
dan ook zijn, die de grootte afstanden affietsen en haar bevindingen rapporteeren aan de sociale werkster of aan den be-
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handelenden geneesheer. Dan is de sociale werkster niet den
geheelen dag onderweg, zij wordt niet meer, als thans wel het
geval is, geheel geabsorbeerd door 5 of 6 ziektegevallen. Zij
houdt tijd over voor de algemeene hygiënische en sociale zijde
van haar werkkring. Ik acht dit zooveel te meer noodig, omdat,
bij de wanhopige splitsing van ons volk in tallooze partijen en
richtingen, men het sociale werk niet kan opdragen aan het hoofd
eener school, noch aan een predikant of pastoor. Alleen zou de
geneesheer als leider der sociale zorg in aanmerking kunnen
komen, die dan evenwel een geheel andere opleiding zou moeten
ontvangen dan tot heden gebruikelijk was, om hem het sociale
denken te leeren. Wel heeft de practijk geleerd, dat geneesheerén
zich tot voortreffelijke sociale werkers kunnen ontwikkelen,
maar dit ging dan toch steeds gepaard met het neerleggen
der praktijk. Want de man, wiens hoofd van ochtend tot avond
vervuld is met de gedachte hoe hij zijn zieken kan helpen,
kan noch den tijd, noch de frischheid vinden om daarnaast
practisch-hygiënisch en sociaal werkzaam te zijn. Ook is hij
te veel afhankelijk van de patiënten om geheel onpartijdig te
kunnen zijn. Ik geloof dus, dat er veel voor te zeggen is:
het sociale werk eener plattelandsgemeente om een zelfstandige
sociale werkster te groepeeren, die geen verpleegster is, maar de
eenvoudigste handgrepen der verpleging kent. Het komt mij voor,
dat het langs dezen weg ook gemakkelijker zou zijn de noodige
krachten te vinden, die de sociale voorzorg zullen brengen, ook
in die gemeenten, waar nog geen wijkverpleegster gevonden
wordt. Want vele jonge meisjes, die gaarne sociaal werkzaam
willen zijn, zien als een berg tegen de 3 jaren ziekenhuis op,
die thans van de verpleegster geëischt worden. Wie voor deze
gedachte voelt zou met anderen slechts hebben te overwegen,
welke eischen men aan de opleiding der sociale werksters wil
stellen, waarbij men desverkiezende, gebruik kan maken van
reeds bestaande programma's uit Engeland of Duitschland. Het
komt mij daarbij voor, dat een school voor sociale werksters
in te richten zou zijn zonder eigen gebouwen en eigen leerkrachten. Want in plaatsen als Amsterdam en Rotterdam zou
door onderling overleg beschikt kunnen worden over de lessen,
die thans reeds gegeven worden aan de School voor Maatschappelijk Werk, aan die voor Kinderverzorging en Opvoeding, aan
de Opleidingsschool voor Christelijk Maatschappelijken Arbeid,
aan huishoudscholen, cursussen van 't Groene Kruis, verpleegsterscursussen enz. Eerst als een aantal, tot sociale werksters op-
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geleide dames, eenige jaren in functie zijn geweest, zal men
gelegenheid hebben, de door haar verkregen resultaten met die
der wijkverpleegsters of sociale verpleegsters te vergelijken.
Naar de opgedane ondervinding zal men c.q. de opleiding
wijzigen of weer het verpleegstersdiploma voor allen gaan
eischen.
Terwijl de maatschappelijke verhoudingen in de eerste plaats
bepaald worden door de werkzaamheden van den man, waardoor
deze een eenzijdige hardheid verkrijgen, willen wij trachten de
maatschappij te beschouwen als een groot gezin, dat dus evenals
het particuliere gezin ondenkbaar is, als man en vrouw elkander
niet aanvullen. Daarom is het ook goed gezien zoo men het
sociale werk ten platten lande om vrouwelijke krachten wil concentreeren. Gaat het ons echter daarom, dat de ziel der vrouw
het sociale werk beheersche, dan gaat het toch in de eerste
plaats om deze zielseigenschappen en niet om de kunde. De
altijd overheerschende vraag wordt dan of de vrouwen, die
wij willen aanstellen, van goeden wille zijn. Is de goede wil
aanwezig, dan weet men ook een gebrekkige opleiding aan te
vullen met alles, wat de practijk vereischt. Is het verder juist,
dat het karakter de hier alles overheerschende factor is, dan
zal de practijk ook nimmer kunnen uitwijzen, welke opleiding
de beste is en wij komen veel meer voor de vraag te staan : hoe
kunnen wij de opleiding en de maatschappelijke positie der
sociale werkster zóó regelen, dat wij de beste krachten uit de
vrouwenwereld voor dit werk aantrekken?
Hoeveel gemakkelijker zou voor ons het vinden van een oplossing
zijn, zoo wij in Nederland over die groote vrouwenvereenigingen
beschikten, die in Duitschland en Zwitserland zoo enorm veel
sociaal werk verrichten. In de zuidelijke provincies van ons land

vindt men in de grootere gemeenten dikwijls van die kleine
kloosters, waar 3 of 4 zusters eener Orde samen werken en
allerlei sociaal werk in haar omgeving verrichten.
Het zijn ook niet de geneesheeren, die in deze het laatste woord
hebben maar veeleer onze landbouworganisaties en landbouwvereenigingen, manlijke en vrouwelijke.
Laten wij thans zien hoe men dit vraagstuk in het buitenland
opgelost heeft.
5. Plattelandszorg in Engeland en Duitschland.
Laten wij in de eerste plaats de Engelsche Health visitors
bezien, zoo als die door Mrs. Enid Eve beschreven werden (116).
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De sociale werksters worden in Engeland Health Visitors genoemd. Voor de opleiding melden zich aan verpleegsters, vroedvrouwen en meisjes-studenten, die eenige jaren in de geneeskunde
hebben gestudeerd maar de studie niet wenschen te voltooien.
Aan zulke candidaten geeft amen een socialen cursus, die ongeveer
een jaar duurt en dus ongeveer te vergelijken is met den cursus,
dien het Groene Kruis te Utrecht geeft.
Deze kleine groep is voor ons minder belangrijk dan de nu
volgende, waartoe de meeste H. V. behooren. Voor deze opleiding
worden aangenomen meisjes, die minstens 18 jaar oud zijn
en een goede schoolopleiding hebben genoten, ongeveer overeenkomende met onze M. U. L. 0. en Meisjes H. B. S. De speciale
opleiding, die men haar dan geeft, duurt 2 jaren. Zij volgen
een huishoudcursus, waarbij nadruk wordt gelegd op de voedingsleer, vooral kinderdieet, en de hygiëne van het huishouden.
Verder worden ze onderricht in de algemeene hygiëne, het
herkennen der besmettelijke ziekten en de toepassing der wet
om die te bestrijden en het bestrijden van het ongedierte in de
woningen en op het lichaam. Zij leeren de werkwijze kennen van
de consultatiebureaux voor geslachtsziekten en alcoholbestrij ding;
zij worden ingelicht betreffende zwangerschap en kraambed,
zoodat zij in staat zijn geneesheeren te assisteeren en met vroedvrouwen samen te werken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op
de kennis der zuigelingenzorg wat voeding en ziekte betreft,
waarvoor zij de consultatiebureaux voor zwangeren en zuigelingen bezoeken. Verder assisteeren zij bij het onderzoek van
schoolkinderen, waardoor zij ook een oordeel krijgen over alle
afwijkingen, die men bij kleuters zou kunnen waarnemen.
In sociologische voordrachten wordt hun uiteengezet, onder
welke omstandigheden de werkmansklasse leeft, zij moeten de
wetten kennen, die ten behoeve van den werkenden stand zijn
gemaakt (arbeidswet, kinderwet, enz.) en de werkwijze van alle
philantropische instellingen, waarvan zulke gezinnen zouden
kunnen profiteeren. Alle theoretische lessen worden aangevuld
door het bezoeken der instellingen, die binnen het genoemde
kader vallen. Daarmede zou haar opleiding voltooid zijn, als
men niet van meening ware, dat meisjes van 20-jarigen leeftijd
nog te jong zijn om als Health Visitors op te treden. Niemand
zou haar dan reeds willen aanstellen. Men laat haar dan evenwel
geheel vrij in de keuze der verdere opleiding. Sommigen besluiten
er toe het diploma voor vroedvrouw te halen, anderen werken
eenigen tijd op één of 'meer der bovengenoemde consultatie-
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bureaux, in een kraaminrichting, in een kinderziekenhuis, in
crèches of dergelijke instellingen. Zij kiezen gewoonlijk een
tijdelijken werkkring, die in een of ander verband staat met de
kinderzorg. Nadat zij meer practische ondervinding hebben
opgedaan, solliciteeren zij voor een plaats als Health Visitor en
treden dan in dienst öf van liefdadige genootschappen öf eener
gemeente. Men verkiest het laatste en wenscht alle Health Visitors
tot gemeenteambtenaren te maken.
Men rekent over het algemeen, dat het werkrayon van een
H. V. bepaald wordt door het aantal jaarlijksche geboorten,
zoodat op het district eener H. V. niet meer dan 400 geboorten
vallen.
Zij staat steeds onder de controle van den gemeentelij ken
geneeskundigen dienst en werkt samen zoowel met gemeenteartsen als met schoolartsen. Men streeft er naar, dat elke gemeente beschikt over een consultatiebureau, dat, naar wij straks
zullen zien, voor de meest verschillende doeleinden dienen moet,
en waar de Health Visitor haar bureau heeft. Is zij niet op
huisbezoek, zoo moet zij de uren van 9-5 op dit bureau doorbrengen, terwijl als regel geldt, dat zij nooit te spreken is in
haar particuliere woning. Dit laatste heeft men vooral ingesteld
om er voor te zorgen, dat zij zich niet overwerkt en den tijd
overhoudt voor voortzetting der eigen studie. Om dezelfde reden
stelt men ook den eisch, dat de Health Visitor nimmer belast
worde met eenig financiëel beheer. Al staat zij in contact met
alle philantropische en sociale inrichtingen, zoo vervult zij
toch geen bestuursfunctie. Haar werkkring is in de eerste plaats:
opvoedend, adviesgevend, assisteerend en controleerend. Verder
verlangt men van haar het bijhouden van een dagboek en
eventueel een kaartregister. Men stelt er verder vooral prijs op,
dat zij in staat is om te doceeren, want men verwacht van haar,
dat zij zich omgeeft met een staf van onbetaalde helpsters uit de
jonge meisjes ter plaatse, en dat zij moedercursussen kan geven.
Men verwacht ook, dat zij een geregeld contact onderhoudt
met het onderwijzend personeel aller scholen, zoowel wegens
de controle van het schoolkind, als ook om de belangrijke
gegevens, die zij door de onderwijzers kan ontvangen omtrent
de gezinnen, die zij bezoekt.
Men is er in Engeland bijzonder op gesteld, dat de werkzaamheden der Health Visitors ten platten lande in één hand blijven,
want men brengt de geheele hygiënische en sociale zorg in gevaar,
zoo men de gezinnen ontstemt door het bezoek van meerdere
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controleerende personen. Alleen in groote steden worden de straks
nog nader te bespreken werkzaamheden verdeeld onder verschillende personen, die zich dan kunnen specialiseeren.
De plichten der Health Visitor zijn in de verschillende gemeenten niet van denzelfden aard; zoo gelden dan ook de navolgende beschouwingen niet voor allen. In sommige gemeenten
is zij belast met de controle over de vroedvrouwen, die zij
zeer wel kan uitoefenen zonder de volledige kennis eener vroedvrouw te bezitten. Vooral de reeds oud geworden vroedvrouwen
hebben controle noodig, betreffende het schoonhouden van haar
instrumentarium en betreffende de steeds scherper geworden
eischen der asepsis. Immers zal de oudere plattelandsvroedvrouw
door het isolement, waarin zij leeft, niet meer aan de moderne
eischen voldoen. De H. V. bezoekt verder de moeders, die op het
consultatiebureau voor zwangeren geweest zijn; zij onderzoekt
alle gevallen van miskraam en van doodgeboren kinderen, die
te harer kennis komen.
Zij assisteert op het zuigeling-consultatiebureau, zoo er een ter
plaatse is, of richt een consultatiebureau op, waar zij desnoods
zonder geneesheer adviezen verstrekt en moedercursussen geeft.
Zij controleert alle pleegkinderen, crèches en bewaarscholen
of onderhoudt in elk geval een geregeld contact met deze instellingen, want haar voornaamste plicht is het te zorgen voor
het kind van de geboorte tot aan den schoolplichtigen leeftijd.
Het schoolkind zelf daarentegen controleert zij slechts als
assistente van den gemeentearts. Evenwel heeft zij het recht
geheel onverwachts bezoeken aan de scholen af te leggen om

de kinderen te onderzoeken wat zindelijkheid betreft, en gevallen
van ongedierte te bestrijden. Men hecht in Engeland veel waarde
aan deze onverwachte bezoeken.
Zij zoekt de krankzinnigen en idioten of andere geestelijk
minderwaardige individuen op, die in hun gezin verpleegd

worden om de ouders te instrueeren, hoe de verpleging geregeld
kan worden, of om er op aan te dringen hen naar inrichtingen
te zenden. Zij moet trachten de ouders van achterlijke meisjes
over te halen, haar ter opvoeding naar gestichten te zenden, want
men is van meening, dat het achterlijke meisje niet voldoende
door haar gezin kan worden beschermd. Door haar in een
gesticht te plaatsen voorkomt men de onwettige geboorten.
Bij het huisbezoek zal zij beter dan iemand anders de gevallen van verwaarloozing opmerken, en zij is verplicht die ter
kennis van de voogdijraden te brengen. Ook let zij op vervuiling
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der woning en op het voorkomen van ongedierte en controleert
de bestrijding en ontsmetting.
Aan de H. V. valt op het platteland de moeilijke taak ten
deel tallooze verkeerde gewoonten en velerlei bijgeloof te bestrijden. Zoo moet zij er aan denken, dat de achterlijke plattelandsbewoner niets voor luchtverversching voelt, waarom de in
den winter geboren kinderen even veel aan bloedarmoede of
Engelsche ziekte lijden als stadskinderen.
Sommige gemeenten belasten haar ook met de inspectie der
winkels en de controle over het naleven der winkelwetten. Er
werd boven reeds op gewezen, dat de H. V., zoo zij niet op huisbezoek is, in het consultatiebureau verblijf houdt. Men roemt
den suggestieven invloed, die van zulk een bureau uitgaat, want
niet alleen stijgt haar aanzien als beheerderesse eener gemeenteinrichting, maar ook zal de domme, tegenstrevende moeder onder
den suggestieven invloed komen van het feit, dat andere moeders
wel naar haar raad luisteren en met het resultaat tevreden zijn.
Verder biedt zulk een consultatiebureau een uitmuntende gelegenheid aan om jonge meisjes der gemeente op te leiden voor
socialen arbeid. Zij leeren er met de moeders praten, kinderen
aan- en uitkleeden, kinderen baden; zij hooren de adviezen,
die aan de moeders en zwangere vrouwen verstrekt worden;
zij leeren er de patronen kennen voor zuigeling- en kinderkleeding; zij helpen de moeders onderwijzen om kinderkleeren
te breien en te naaien, enz. Gaarne belasten zich zulke vrijwillige helpsters er mede om de stoffen voor kinderkleeding in
het groot aan te koopen, die dan voor den kostenden prijs,
hetzij al of niet geknipt of bewerkt, aan de moeders verkocht
worden.
Dezelfde helpsters brengen de gewenschte patronen naar de
scholen, waar de meisjes dan leeren kinderkleeren te maken.
Immers vinden dezen het veel leuker kleeren voor een echt kind
te maken, dan zich te oefenen aan onbruikbare dingen. Maar
ook de schooljongens worden geroepen om te helpen. Zij moeten
leeren wiegjes timmeren of andere artikelen te maken, die voor
de zuigelingverpleging nuttig zijn of als speelgoed dienst kunnen
doen.
In verschillende gemeenten zijn op die consultatiebureaux de
grondslagen gelegd voor naai- en breicursussen en voor het
houden van „tentoonstellingen voor ouders en opvoeders". Evenzeer groeiden uit de moedercursussen soms kookcursussen of
allerlei ander onderwijs, dat voor de jonge moeder der werk-
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mansklasse van nut kan zijn. Zoo wordt dan de H. V. met haar
consultatiebureau de ziel van alle maatschappelijk werk en hare
kennis der toestanden en gezinnen maakt haar tot de aangewezen
vraagbaak voor armenzorg, den voogdijraad, de gezinsvoogden
of van een landverhuizersbureau.
Ten slotte dient nog vermeld te worden op welke practische
wijze men in Engeland de moedercursussen gebruikt om zoowel
uit de moeders (vaders) als uit de leidsters het beste te halen,
wat er in is. Men splitst de te behandelen stof in verschillende
onderdeelen, zooals : zuigelingenzorg, breien, koken, speelgoed
maken, enz. en noodigt alle deelneemsters (deelnemers) uit zich
aan een schriftelijk examen te onderwerpen of proefstukken te
maken. Voor ieder onderdeel wordt dan een cijfer toegekend en
deze bij elkander opgeteld toonen dan, welke vrouwen (mannen)
het meest hun best hebben gedaan. De grootste vroolij kheid
heerscht er als de hoogste cijfers door mannen worden behaald.
Daar de examenopgaven door een centraal bureau worden vastgesteld, zoo kunnen alle moedercursussen eener provincie onderling concurreeren door het gemiddelde cijfer der leerlingen van
elken cursus vast te stellen. Daarna worden de cursussen uitgenoodigd de besten aan te wijzen, die nog eens door een wedstrijd in concurrentie zullen treden met de besten uit de andere
cursussen der provincie. Uit dit cijfermateriaal, langs beide wegen
verkregen, wordt dan vastgesteld, welke cursus in het bezit
zal komen van het „zilveren schild", dat hij 't volgend jaar
weer zal hebben te verdedigen. Buitendien ontvangt iedere deelneemster(er), die een minimum aantal punten heeft behaald,
een diploma; daarbij worden zij nog gescheiden in le en 2e
klasse, en de bewijzen hiervan ziet men daarna opgehangen als
wandversiering in de woningen. Eindelijk worden de beste antwoorden wel eens aangewezen om afgedrukt te worden in een
blad, dat aan de moedercursussen is gewijd. Men wijst
er op, welke verrassende antwoorden, dikwijls door de eenvoudigste vrouwen uit het volk, gegeven worden. Het voornaamste evenwel is, dat de Health Visitor, die vroeger een haast
wanhopig te noemen strijd te strijden had tegen vooroordeel,
bijgeloof en conservatisme, nu over de kracht der massa-suggestie
beschikt, waaraan niemand zich meer onttrekken kan. Want
iedere deelneemster zou zich voortaan voor haar buurvrouw
schamen, zoo zij het geleerde niet toepaste.
Wenden wij ons thans tot Duitschland. Ook daar waren de
oogen opengegaan voor de gebrekkige sociale zorg ten platten lande.
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Men stond in Duitschland natuurlijk voor dezelfde vragen als
hier, en de nood was er zeker niet geringer, daar de ontwikkeling van een groot deel der landelijke streken meer beantwoordt aan die van Drente en Limburg, dan aan die van
Noord- en Zuid Holland. Men kende in Duitschland de wijkzuster (Gemeindepflegerin, Landpflegeschwester), die in de
meeste gemeenten werd gevonden. Zij werd in "den regel door
confessioneele vereenigingen opgeleid en door deze of door de
gemeente bezoldigd. In sommige streken had zij, naast het
eigenlijke verplegingswerk, ook voor de zuigelingenzorg en
de bestrijding der tuberculose op te komen. Waar deze zusters
ontbraken, werden ook vroedvrouwen wel met de zuigelingenzorg belast, in Duitschland wenscht men trouwens algemeen, dat
de vroedvrouw met zuigelingenzorg vertrouwd zij.
Men voelde nu evenwel het gebrek, dat deze wijkzuster niet
voor sociaal-hygiënischen arbeid in het algemeen, noch voor
al het andere maatschappelijke werk (zooals jeugdzorg) was
opgeleid. Dit had er toe kunnen leiden, dat men cursussen had
ingesteld, zooals het Groene kruis te Utrecht heeft gedaan (zie
bl. 177). Men heeft de zaak evenwel veel radicaler aangepakt.
Er werd een „Landpflegeverband" opgericht en door dezen werden
verschillende scholen gesticht die ,,Landpflegeschwestern" moesten opleiden. Wij vinden deze in Oost Pruisen, Pommeren, Silezië,
Saksen, Westfalen. Hiervoor wenscht men vooral geen dametjes
uit de stad, maar jonge vrouwen, die op het platteland zijn
groot geworden en liefde voor het plattelandsleven hebben.
Men kiest liefst meisjes van goede algemeene ontwikkeling,
maar neemt ook haar aan, die alleen de lagere school hebben

bezocht, mits zij een goede kennis van keuken en huishouding
hebben. Men geeft haar daarna één jaar huishoudonderwijs,
aangepast aan de behoeften der landbewoners. Zoo leeren zij
er het verduurzamen van levensmiddelen (inmaken, drogen ), het
verwerken van geslachte dieren, het maken van ziekenkostjes,
het toebereiden der wasch, alle huiswerk, nuttige handwerken,
vooral vermaken en verstellen van oude kleedingstukken, ook
het vermaken van kleeren van volwassenen voor kinderen, het
gereedmaken van de luiermand enz.
Dan volgen zij een cursus in kinderverzorging en opvoeding,
frC•belen, slofijdwerk en heilgymnastiek. Zij moeten zich er in
oefenen vrouwen en meisjesclubs te leiden, zoodat zij al het
geleerde dadelijk kunnen doorgeven. Zij leeren ook tuinbouw,
veeteelt en zuivelbereiding. Ook voedingsleer werd er aan toe-
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gevoegd. Men onderwees haar alles, wat op algemeen hygiënisch
gebied direct in practijk kan worden omgezet, vooral ook de
hygiëne der woning. Men gaf haar een inleiding in de Staatsinstellingen en in practische sociologie (vooral sociale wetten).
Daarmee meende men haar alles geleerd te hebben, wat ook
voor de boerenvrouw en haar kinderen nuttig kan zijn. Daarna
volgt de opleiding tot verpleegster die 1 1 / 2 á 2 jaar duurt. Voor
de geheele opleiding worden 3 á 4 jaren vereischt. Gemeenlijk
Iaat men haar daarna eerst eenigen tijd onder een geoefende
zuster practisch werkzaam zijn.
Om haar kennis nu tot haar volle recht te laten komen is het
noodzakelijk dat elke „Landpflegeschwester" over een huis beschikt, waar zij zelf 2 kamers bewoont en dat overigens ruimte
aanbiedt voor een kleine polikliniek (eerste hulp bij ongelukken),
het jeugdwerk, cursussen van allerlei aard, vooral voor meisjes
en moeders. Ook over een kinderspeeltuin moet zij kunnen
beschikken, waar zij vooral kinderen van zulke moeders om
zich heen verzamelt, die haar bezigheden buitenshuis hebben.
Zulk een huis noemt men wel: „Gemeindekrankenpflegestation"
of „Schwesternstation", ook wel „Landpflegestation". De gemeente stelt dit ter beschikking met verlichting en verwarming,
terwijl de overige uitgaven veelal door allerlei kassen, vereenigingen en particulieren gedragen worden. De eischen aan zulk een
huis gesteld zijn ook van den eenvoudigsten aard (loods, verbouwde schuur) en de zusters moeten zich wel zeer behelpen.
Het salaris der zuster is zeer gering, zoo gering, dat alleen zij,
die „overgave" kennen, zich tot dit beroep aangetrokken zullen
voelen.
Natuurlijk kwam men nu ook voor de vraag te staan, hoe één
persoon aan al de aan haar gestelde eischen zou kunnen voldoen.
Daarom zal men, waar geld en zusters beschikbaar zijn, twee
zusters aanstellen, de eene zal meer het verplegende werk doen,,
voor zuigelingen, tuberculoselijders en ouden van dagen zorgen,
terwijl de andere meer het opvoedkundige werk verricht. Vooral
in Silezië, maar ook elders, vindt men vele van dergelijke door
twee zusters geleide huizen. In vele gevallen zal men zich evenwel
met één zuster moeten behelpen. Huizen zooals bovengenoemde
werden reeds bij duizendtallen ingericht. Waar nu slechts één
zuster is, daar wordt haar vooral op 't hart gedrukt, hoe groot
ook haar werkkracht zij, niet al het werk alleen te willen doen.
Zij, die dit trachten te doen, putten zich uit in de verpleging
en verwaarloozen het opvoedkundige werk. Om dit te voorkomen,
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moet zij haar opvoedkundigen invloed doen gelden in de gezinnen,
zoodat de ziekenverpleging door de gezinnen zelf en door burendienst onder haar leiding wordt geregeld.
Men verstaat dus in Duitschland terdege de manier om den
ouderwetschen en hoogst onbeholpen burendienst in moderne
richting te vervormen.
Verder tracht men meisjes te vinden, die bereid zijn zich als
„helpsters bij de ziekenverpleging" te laten opleiden. Men kiest
hiervoor meisjes uit het volk, die na eene zeer kortdurende
opleiding in haar dorp en bij haar ouders terugkeeren om in
de eigen omgeving te verplegen onder toezicht der besproken
zuster.
Heeft men op deze geheel kostelooze wijze de Landpflegeschwester ten ideele van het verplegen ontlast, zoo moet zij ook
voor het huishoud- en industriewerk onder vrouwen en meisjes,
voor het Clubwerk onder jongens, of den kinderspeeltuin, of de
schoolkindertuintjes, voor voordrachten en bioscoopavonden hulp
in haar omgeving zoeken. Zij zal die bijna altijd vinden, zoowel
onder goed onderlegde boerenvrouwen, als bij de vrouwen van
predikanten, onderwijzers, landbezitters enz. Vooral moet zij in
haar omgeving personen zoeken bereidwillig om hulp te verleenen in de zoogenaamde „onvolledige gezinnen"- Men verstaat
hieronder vooral zulke gezinnen, waar de moeder ontbreekt.
Verder worden haar, door een speciaal hiertoe opgerichte
vereeniging, films ter beschikking gesteld ter wille van het
onderwijs in huishoudwerk en voor het jeugdwerk. Het opvoedkundige gedeelte harer taak wordt in Duitschland zoo hoog
geschat, dat men meent, dat de meeste plattelandsgemeenten,
zoo zij slechts één zuster kunnen krijgen, de voorkeur zullen.
geven aan die zuster, die vooral het paedagogische werk doet
en niet het verplegende, althans zoo lang deze zich niet heeft
weten te verveelvoudigen, door het werven van allerlei hulpkrachten.
Van grooten steun voor de Landpflegeschwester is het levenslange verband met de instelling, waar zij is opgeleid. Immers
heeft zij, die een intellectueel eenzaam leven op haar dorp leidt,
een geregelde opfrissching noodig. Daartoe wordt zij door de
school, die haar heeft opgeleid, af en toe opgeroepen voor een
vervolgcursus, waarbij men haar ook de nieuwe sociale wetten,
nieuwe ontdekkingen en nieuwe inzichten op geneeskundig of
hygiënisch terrein meedeelt, die voor haar van belang kunnen zijn.
Met weet niet genoeg den ijver en de offervaardigheid dezer
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zeer slecht bezoldigde vrouwen te roemen en de eenige klacht,
die ik vernam, is, dat er een groot verloop onder haar is,
omdat zij zoo enorm gewild zijn bij de . . . . jongelui.
Door het Landpflegeverband wordt verder een krachtige propaganda voor de verspreiding der sociale zorg gevoerd, want zijn
leden trekken overal rond voor het houden van lezingen, om,
de dorpsbewoners op te wekken tot het stichten van „Gemeindekrankenpflegestationen".
Men is van meening, dat bij goede sociale zorg de menschen
meer op het platteland zullen blijven wonen, dat men er
gezonde werklieden door zal verkrijgen, dat de uitgaven voor
de uitvoering der sociale verzekeringen er door zullen dalen,
evenals de uitgaven voor armenzorg. De propagandisten trachten
in de eerste plaats „Ortswohijahrtsausschase" te vormen, waarin,
alle beroepen en belangen, va.kvereenigingen en jeugdvereenigingen, werkgevers, en milddadige genootschappen vertegenwoordigd zijn. Men heeft zelfs den wensch uitgesproken, dat
alle gemeenten verplicht zullen worden, zulke inrichtingen te
stichten en dat gemeenteartsen en burgemeesters gehouden zullen
zijn krachtig mede te werken.
De genoemde „Ortswohlfahrtsausschiisse" hebben overigens niet
alleen voor de oprichting van Landpflegestationen te zorgen,
maar zij richten ook speelplaatsen, gymnastieklokalen, zwemen badinrichtingen in, ook stellen zij lokalen ter beschikking ter
beoefening der mimische kunst. Zij beheeren ook de Jugendherberge, de lokalen dus, die door alle rondtrekkende jeugdclubs
als nachtverblijf mogen gebruikt warden. Zij bevorderen wedstrijden en het stichten van bibliotheken. Zij hebben ook de
zorg voor weezen, natuurlijke kinderen, pleegkinderen, mismaakte, bedreigde, misdadige, verwaarloosde kinderen en interesseeren zich voor beroepskeuze en het leerlingwezen (117).
Waar de gemeenten klein zijn, sluiten zich meerdere aaneen
voor het bereiken van dezelfde doeleinden, en het is merkwaardig met welke primitieve middelen, vooral ook wat gebouwen betreft, men zich weet te behelpen. Ook is de eene
gemeente bereid de andere gemeente met leerkrachten en hulpmiddelen te helpen (118).
Het komt mij gewenscht voor, om de boven slechts in 't voorbijgaan genoemde helpsters (blz. 191) bij de ziekenverpleging
nader te bespreken, daar ik daarin een bijzonder waardevolle
nstelling zie.
Men kwam op deze gedachte lang voor den oorlog en dus
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ook niet wegens gebrek aan geldmiddelen of aan wijkzusters,
maar gedreven door de overtuiging, dat de toestanden ten platten
lande een andere voorziening v►ereischen dan die der stad. Slechts
daar, waar het dorp een gesloten kom vormt met veel bewoners,
is de wijkverpleegster op haar plaats en zal zij voldoende
werk vinden. Op het overige platteland wonen de gezinnen
veel te verspreid om door één zuster bediend te worden, ook
zijn de menschen er buitengewoon conservatief en gehecht aan
allerlei bijgeloof en overgeleverde gebruiken, die de vreemdelinge
moeielijk overwinnen zal. Maakt men nu het rayon zoo klein,
dat er contact met alle gezinnen verkregen kan worden, dan
vindt de wijkzuster geen voldoende bezigheid. Verder meende
men, dat er hulp verleend moest warden door vrouwen, die
het plaatselijk dialect goed kennen, de plaatselijke gebruiken,
gewoonten en bijgeloovigheden. Voor zulk een vrouw kan men
niets verbergen, zij weet alles, en dus voorziet zij ook wat er
bestreden moet worden. Ook verdraagt men veel meer van een
persoon uit eigen milieu dan van een vreemde.
Om aan deze eischen te kunnen voldoen wendde men zich
tot predikanten, geneesheeren en burgemeesters en verzocht hun
geschikte meisjes aan te wijzen, bereid zich vrijwillig tot niet
betaalde helpsters te laten opleiden. Men gaf de voorkeur aan
meisjes, die in eigen gezin wonen en thuis niet al te veel werk
te verrichten hebben. Zij meldden zich aan uit alle standen, de
meesten waren boerendochters, anderen dochters van kleine ambtenaren en ambachtslieden. Voor men haar aanneemt moeten zij
de belofte afleggen, dat zij nimmer haar diensten tegen betaling
zullen aanbieden, noch trachten de verpleegster uit te hangen,
of er een beroep van te maken. Na de opleiding keeren zij in het
eigen gezin terug en vinden daar de gewone huiselijke bezigheid.
Zij wachten daar af, of een naburig gezin haar hulp begeert.
Zoo kan men in elk gehucht een helpster hebben, die steeds
voeling moet houden met den predikant, den geneesheer en de
wijkzuster, zoo deze aanwezig is. Zij moet verder bereid zijn,
waar 'dit noodig is, niet alleen te verplegen maar ook de huishouding van zieke vrouwen waar te nemen, haar kinderen op
te passen en de huisdieren te verzorgen.
Velen waren eerst van meening, dat zulke meisjes niet te
vinden zouden zijn, maar deze, reeds in de vorige eeuw in Baden
ingevoerde regeling, bereikte in 1902 de Rijnprovincie en strekt
zich nu over geheel Duitschland uit. De opleiding dezer meisjes
is provincie- of districtsgewijs geregeld.
,
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Voor de opleiding acht men noodig: een predikant, een geneesheer en een ziekenverpleegster. Van al deze wordt verlangd,
dat zij de behoeften van het platteland kennen en zich geheel
indenken in de taak, om in den kortst mogelijken tijd aan deze
meisjes (men rekent 20 voor een cursus) zoo veel mogelijk door
theoretische lessen te leeren. De predikant moet haar geestelijk
voorbereiden, om haar te doordringen met christelijke liefde
en om den geest van te willen dienen in haar te versterken.
Daarna worden zij twee aan twee verdeeld over de ziekenhuizen,
waar iedereen zijn best doet om haar in korten tijd zooveel
mogelijk te laten zien. De geheele opleiding duurt slechts drie
maanden. Om de twee jaar zijn de leerlingen verplicht zich
voor een korten herhalingscursus weer groepsgewijs in de instelling, waar ze opgeleid werden, te vereenigen. Gewoonlijk
is dit een diaconessenhuis.
Aan de meisjes wordt verder ingeprent, dat zij niets van hetgeen
zij in een huis, waar zij verpleegd hebben, vernamen, mogen
verder vertellen, trouwens moeten al haar handelingen geleid
worden door christelijke liefde. Wel wordt er, met goedkeuring,
van den predikant, in enkele gevallen betaling verlangd, maar
alleen dan als zij of haar ouders er een direct verlies door
lijden doordat zij gaat verplegen. Het bedrag mag zij ook niet
zelf in ontvangst nemen, het wordt bij den predikant gestort,
die het opleidingsgesticht vertegenwoordigt. Steeds kan de helpster op den steun van dit gesticht rekenen, daar men met alle
oud-leerlingen i n contact wenscht te blijven, al ware het alleen
maar om haar te sterken tegen de verleiding, dat haar geld voor
haar diensten aangeboden wordt. Zij hebben zich te beschouwen
als te staan in dienst der kerkelijke gemeente, wier liefdewerk
zij geroepen zijn te volvoeren. Zij dragen geen ander distinctief
dan een band om den eenen arm. Het verpleegsterscostuum
mogen zij onder geen omstandigheden dragen.
De opleiding der Protestantsche helpsters geschiedt geheel
kosteloos, de leerlingen betalen alleen de reiskosten. Bij de herhalingscursussen (bovengenoemd) tracht men haar ook de tuberculosebestrijding en de zuigelingenzorg te leeren. Voor eiken
nieuwen leercursus melden zich veel meer meisjes aan dan
aangenomen kunnen worden. Men rekent, dat de opleiding
ongeveer 1 60 kost. Vele van deze meisjes, die gedurende haar
opleiding ook van andere sociale nooden hebben hoorera spreken,
zijn, als zij weinig te doen hebben, gaarne bereid ook bij ander
sociaal werk te helpen.
.
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De boven gegeven beschrijving ontleende ik aan de opleidingsschool te Elberfeld, later bleek mij, dat de beweging van R.-K.
zijde is uitgegaan en wel van den Rector M. Kinn (119). Hij
leidde eerst in 3 maanden op, maar eischte later 8 á 9 maanden,
daar men steeds hoogere eischen aan deze helpsters meende
te moeten stellen. Voor hun opleiding werd het Caritashuis te
Arenberg opgericht, waar het onderwijs als volgt geregeld is:
Theoretisch onderwijs gedurende 6 weken, 4 maanden practische
oefeningen in het ziekenhuis, 2 weken herhaling der theoretische
lessen met speciale toepassing op de verzorging van zuigelingen,
waarna weer 2 à 3 maanden in een inrichting voor zuigelingen
geoefend wordt.
Voor de geheele opleiding met internaat betaalt men slechts
260 Mark. Verder worden de oud-leerlingen af en toe opgeroepen
voor herhalingscursussen, waarbij desinfectie, sociale zorg en
bestrijding der tuberculose besproken worden of een diëtische
kookcursus wordt gegeven. Deze opleiding gaat dus dieper dan
die bij de Protestanten. Zoowel bij R. Katholieken als Protestanten
heeft men overigens van het standpunt moeten afwijken dat
deze helpsters geen salaris ontvangen. Hoe de salarieering geregeld wordt zullen wij ter zijde laten en slechts vermelden
dat deze zeer laag blijft, M. 40 á M. 50 per maand. Al is het
niet de bedoeling dat deze helpsters ander sociaal werk zullen
verrichten, zoo weten zij toch de hulpzoekenden te verwijzen
naar de bestaande instellingen.
Er is een gelukkige samenwerking tusschen Protestantsche
en Roomsch Katholieke helpsters, die 'elkander dikwijls aflossen. De in ons land bestaande scherpe afscheidingen bestaan
in Duitschland gelukkig niet.
Van jaar tot jaar neemt het aantal der verplegingen toe, dat
door deze helpsters verricht wordt, zoodat velen geheel in dit
werk opgaan. Hieruit blijkt dus, dat zij gewild zijn, ook de
geneesheeren zijn zeer over haar tevreden. Klachten worden zeer
zelden vernomen, daar de meeste meisjes, die zich voor dit
werk aanmelden, hoogstaande, liefdevolle karakters hebben.
Eenige van deze meisjes kregen dit werk zoo lief, dat zij zich tot
verpleegster lieten opleiden.
Nu deze instelling reeds vele jaren werkt, komt men tot de
gevolgtrekking, dat de grootste waarde er van gezocht moet
worden in den opvoedkundigen invloed, dien deze helpsters
op de bevolking uitoefenen. Vooral geldt dit van de voeding,
het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziekten, het onder-
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drukken van bijgeloof en daarop berustende gebruiken. Zeker
trouwen vele van deze meisjes, maar ook dan blijven zij de
banierdraagsters der dienende liefde, de weksters van het sociale
geweten (120).
Deze Duitsche instelling wijst dus een weg om ook onze armere
gemeenten, die geen wijkzuster kunnen of willen betalen, van een
helpster te voorzien, die, waar zij zich onmisbaar heeft gemaakt,
wellicht door een betere kracht kan vervangen worden. Nog
belangrijker acht ik deze Duitsche helpsters voor gemeenten
die zoo uitgestrekt zijn, dat ééne wijkzuster of sociale werkster
het geheel niet kan overzien. Dan zouden zulke helpsters aan
haar kunnen worden toegevoegd. Naar Duitsche opvatting is
boven de 1500 inwoners een 2e kracht noodzakelijk. In R. Katholieke streken zal vermoedelijk minder behoefte aan dergelijke
hulp zijn, daar hier dikwijls huizen voor religieuzen bestaan,
die van vrouwenkloosters uitgaan en in alle behoeften voorzien.
In kleinere gemeenten ontbreken zij evenwel.
Wat de ontwikkeling van de sociale zorg ten platten lande
betreft is al mijn hoop gevestigd op het jongere geslacht, hetzij
dit vereenigd is in vrouwelijke landbouwhuishoudkundige vereenigingen of in boerinnenbonden, hetzij in de manlijke vereenigingen als in de oud-leerlingen van landbouwscholen en
cursussen of bonden van jonge boeren. Mijne hoop is dat er
uit dit milieu zich plaatselijke comité's zullen vormen. Elk comité
onderzoeke voor een grooter of kleiner kring van gemeenten
welke sociale nooden (dus niet economische) er bestaan, 't geen
gemakkelijk wordt gemaakt door de „Practische Sociologie"
als handleiding te gebruiken. Daarna volge het overleg of men
in deze nooden het beste voorziet door eene „Landpflege-

schwester" en de daarbij besproken helpsters of door een „health
visitor" of door de straks te bespreken „gezinsdienaresse" of op
andere wijze. Stelt men een dergelijke sociale werkster aan naast
de wijkzuster, zoo zal zij zeer wel meerdere dorpen kunnen
bedienen. Haar district zal te uitgebreider kunnen zijn naarmate
zij hulp vindt bij de goed opgeleide boerendochters. De kring,
die in deze durft voor te gaan zal m. i. weldoen aan eene
gezonde sterk sociaal voelende vrouw, die het platteland door en
door kent, gelegenheid te geven tot studie, na voltooiïng waarvan zij door dien kring (al of niet met gemeentehulp) wordt
aangesteld en gesalarieerd. Het gaat er hierom het ijs te breken,
dan volgen de anderen geleidelijk van zelf.
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6. De Vrouw als Gemeenschapswezen.
Onze beschouwingen over sociale paedagogie zouden geheel
onvolledig zijn, zoo wij niet alle aandacht wijden aan den
invloed der vrouw op de evolutie der maatschappij. Immers
zou een wereld van enkel mannen verschrikkelijk zijn. Zij
zouden elkaar onderling vernietigen door politieken en godsdienstigen strijd, door grenzenlooze concurrentie en bestiale ruwheid.
Alleen door den invloed der vrouw ontwikkelt zich het streven
zich te verplaatsen in het zieleleven van den ander, met hem
mee te voelen, zich te geven, anderen lief te hebben, evenals
trouwens alle fijnere vormen der beschaving.
Wij moeten dus ingaan op de rol, die de vrouw te vervullen
heeft als leidster en opvoedster; niet alleen in eigen gezin maar
ook bij allerlei sociaal werk daar buiten. Daarbij zullen wij
ons veroorloven eenige gedachten te ontleenen aan schrijvers
als Stanley Hall en Foerster.
Wij leven in een onrustigen tijd van jagen en zoeken. Wij
kunnen geen rust vinden noch in 't kleine noch in het groote.
In 't kleine merken wij dit daaraan, dat zoowel telegraaf als
telefoon en draadlooze verbinding ons overal heen volgen, zelfs
op de watervlakten der oceanen, verder aan de reiswoede van
nagenoeg alle intellectueelen. Beperkte deze zich vroeger tot
den zomer, zoo reist men nu ook in den winter of men reist
elke week voor een „weekend".
In de dagbladen lezen wij dagelijks de besprekingen over
nieuwe vormen van onderwijs, van sociale zorg, van industrieelen
en technischen arbeid, zelfs van allerlei plannen om te komen
tot een anderen regeeringsvorm of eene andere sociale orde.
Daarnaast wordt het leven door concurrentie en massaproductie
beheerscht. Daarmede worden onze gedachten zoozeer vervuld,
dat het persoonlijk element en de huiselijke rust er bij ten onder
dreigen te gaan, het is alsof alles gematerialiseerd en gemechaniseerd moet worden zoowel in het sociale werk als in het gezin.
Dit brengt genoemde schrijvers er toe een beroep te doen op
de vrouw, op de haar aangeboren gave om zich te willen geven
ten dienste van anderen en zelfs daarin haar zelfverwezenlijking
te vinden. Hoe kan deze 'eigenschap tot haar recht komen, zoo
onrust allen vervult! De vrouw zal er zich dus, wil zij haar taak
getrouw blijven, tegen verzetten, dat die onrustige geest haar
huis vervult. Niets werkt zoo gunstig op den man, die door
het onrustige leven heen en weer gedreven wordt, als de zelf-
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standige rustige vrouwenziel. Haar activiteit moet niet naar
buiten maar naar binnen gericht zijn. Is dit het geval, zoo zal
zij in de eerste plaats den strijd aanvaarden tegen het voortzweepende egoïsme en de eerzucht om te komen tot zuivere
levensmotieven. Heeft zij het „ik" in zichzelf overwonnen, dan
zal zij niet alleen tot berusting maar ook tot rust zijn gekomen.
De invloed van zulk een vrouw ligt niet in haar „doen" maar
in haar „zijn". Want als twee hetzelfde doen is het lang niet
hetzelfde. Het „zijn" geeft eerst waarde aan het ,,doen".
Zij zal den man daarheen leiden, dat hij het leven niet uitsluitend van de materialistische zijde beziet. Zij zal hem leeren
dat het „zijn" gewichtiger is dan het „doen", zooals Maria boven
Martha werd gesteld. Immers is het „doen" slechts een deel
van het „zijn" en wij krijgen alleen rust, door aan het „zijn"
te denken. Denkt men hieraan, zoo komen de hartstochten tot
rust, zoo wordt de mensch verzoend met zijn lot. Dien geest
kan de vrouw brengen, niet alleen in haar huis maar ook in
bureaux en werkplaatsen. Wel heeft men terecht gezegd, dat
de man den Staat, en de vrouw het huishouden gesticht heeft,
maar de plichten van den Staat zijn zoo moeilijk en zoo ingewikkeld geworden, zij dringen zoo door tot in het huiselijk
leven, dat zij niet meer vervuld kunnen worden zonder de
fijnere zedelijke krachten der vrouw, die nu ook in deze de
helpster van den man moet worden. Zij zal vooral den geest
van het gezin hebben te brengen in de maatregelen van den
Staat. Wij bedoelen daarmee den geest, die het „ik" overwonnen
heeft, die ide rechten overwon door de plichten en de krachten.
die het leven uiteenrukken, door de krachten des vredes.
Immers zullen in het goede gezin, zoowel de strijd als de
schijn, die de wereld beheerschen, onderdrukt worden; intimiteit,
rust en waarheid zullen er heerschen. Ook het egocentrische
van elk lid verdwijnt door de samensmelting met de andere
leden van het gezin.
Het zich vormen van zulk een gezin vereischt evenwel, dat de
vrouw en moeder weet te luisteren, deel te nemen en op te
bouwen, zonder aan eigen belangrijkheid of rechten te denken.
Evenals zij de ziel van het gezin is, zoo zal zij ook in het bedrijfsleven van den Staat dat werk voor hare rekening moeten nemen,
dat haar met de zielen in contact brengt. Door offervaardigheid
en liefde zal zij dan in de menschen, wier leiding zij aanvaard
heeft, het egoïsme, het handhaven der eigen persoonlijkheid
trachten te onderdrukken, waardoor zij overal vrede brengt.
,
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Haar taak als Gemeenschapswezen is het uitoefenen van dezen
opvoedkundigen invloed! Daardoor zal zij den geest van het
gezin d. w. z. de geneigdheid om te verzorgen, de bereidwilligheid om verantwoording te dragen, liefde en goedheid, die harten
aaneenbinden, tot eene, den geheelen Staat doordringende macht
verheffen. Dat is haar taak als Gemeenschapswezen; terwijl haar
vrouwelijke natuur slechts kan verdorren, als zij opgaat in den
politieken strijd, dien de man noodig acht om voor den Staat
te werken.
De vrouwelijke ziel heeft groote schade geleden door het steeds
op den voorgrond plaatsen van haar persoonlijke rechten en
door vrijheid voor zich op te eischen. Zij heeft er slechts bij
verloren, dat zij zich tot een persoonlijkheid wilde ontwikkelen;
daardoor kwam zij tot zelfvergoding en velen van haar tot
eenzaamheid. Het baatte haar ook niet, dat zij bevrediging
zocht in sociaal werk, want al diende zij dan anderen, zoo
was het toch niet de dienst der geheele overgave. Want ,,geven
en eischen" werden daarbij zorgvuldig tegen elkander afgewogen,
terwijl toch „veel geven" en „weinig eischen" het hoogste recht der
vrouw is. Er is in het sociale werk zoo veel verkeerdheid,
gebrek aan liefde, opgaan in machinaal werken, onderlinge
concurrentie, intrige, nijd, prikkelbaarheid en gevoeligheid, die
steeds ontzien willen worden. Het schijnt dikwijls alsof de sociaal
werk verrichtende personen den dieperen zin van het woord
„sociaal", die toch ligt in een negatie en een vergeten der
eigen persoonlijkheid, vergeten hebben ! Daarom is de vrouw, die
het heden nog aandurft om niet aan geruchtmakend sociaal
werk te doen, zonder twijfel de belangrijkste sociale werkster.

Zij beperkt er zich dan toe de vragen en de moeilijkheden, die
zich in haar particuliere leven of in dat van haar gezin voordoen,
op te lossen zonder daarbij gedruisch te maken, zonder ijdelheid,
maar de oogen gericht op het hoogere. Zij organiseert het leven
om zich heen en in haar ziel wordt de strijd om het bestaan
overwonnen.
Laten wij dus nimmer uit het oog verliezen, dat de gehuwde
vrouw het allerbelangrijkste sociale werk in haar eigen huis of
in haar directe omgeving verricht, dus ten opzichte van allen,
waarmee het dagelijksch leven haar in contact brengt. Men
wachte zich daarom de gehuwde vrouw en moeder er toe aan
te drijven sociaal werk buitenshuis te verrichten. Want, wie
hiervoor de vrouw uit haar kring haalt, zonder de zekerheid te
hebben, dat de noodige rust in haar gezin gewaarborgd is, doet
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zoo onverstandig, dat men het misdadig zou kunnen noemen.
Dit is veel meer het terrein der ongehuwde vrouw, die, waar zij
haar natuurlijke bestemming niet of nog niet bereikt heeft, hare
vrouwelijke gaven tot de mooiste ontwikkeling kan brengen, door
deze in den dienst der maatschappij te stellen. Zij dient dan niet
één gezin, maar zij dient honderden, die op hun beurt hunkeren
naar zorg en liefde.
Van verschillende zijde en wel in den regel door vrouwen,
is de gedachte naar voren gebracht, dat de vrouw tegenover
de publieke rechten die zij verkreeg, maatschappelijke verplichtingen dient te stellen. Deze gedachte werd dan belichaamd
in het voorstel om alle meisjes één jaar maatschappelijken dienst
op te leggen, te vergelijken met den dienstplicht der mannen.
In ons land werd dit standpunt verdedigd door Mevr. Wynaendts
Francken—Dyserinck (121). Zulk een dienstjaar zou aan de
maatschappij ten goede komen, daar de meisjes dan verplicht
zouden zijn zich te wijden aan de volksvoeding door hun huishoudwerk te leeren, het organiseeren van jeugdwerk, vacantiekolonies, parkherstellingsoorden, zuigelingenzorg enz.
Er is een enorme hoeveelheid ongebruikte vrouwenkracht en
daar tegenover zooveel behoefte aan hulp. Buitendien zou de
vrouw er door opgevoed worden tot een gemeenschapswezen, zij
zou de sociale nooden er door leeren kennen, haar dienstboden
beter leeren begrij pen, zij zou er door leeren dienen, haar karaktervorming en haar gezondheid bevorderen. De dame heeft steeds
gemeend, dat beschaving en ontwikkeling voor haar voldoende
waren, maar daardoor werd zij nog geen bruikbaar lid der
maatschappij, zij voelde niets voor het ethische beginsel, dat
ieder iets van zijn krachten en tijd aan de gemeenschap moet
geven. Zij bleef koud voor al de groote veranderingen in de
maatschappij, zij begreep er niets van en zij klaagde slechts,
waar deze haar hinderden in haar egoïsme en haar gemakzucht.
Zulk een dienstjaar zou haar, bij het schaars worden der
dienstboden, bij het steeds duurder worden der verpleegsters
leeren zichzelf te helpen.
De vrouw heeft getoond, dat zij alles kan, als zij slechts wil,
zij heeft getoond, dat zij in alles met den man kan concurreeren,
en zij' heeft het aan de vrouwenbeweging te danken, dat zij
hierdoor haar minderwaardigheidsgevoel overwon. Nu dit bereikt
is, diende de meerderheid der vrouwen zich weer af te wenden
van deze richting om terug te keeren tot den huiselijken haard,
maar niet als één, die zich laat bedienen, maar die zelf dienen
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geleerd heeft, niet alleen in haar gezin maar in de geheele
maatschappij .
Ik eindig met de woorden van Harriet Abbot (Christelij k
Vrouwenboek, p. 12):
„I believe in woman's rights; but I believe in woman's sacr ifices
also.
I believe in woman's freedom; but I believe it should be
within the restrictions of the Ten Commandsments.
believe in woman suffrage; but I believe many other things
are vastly more important.
I believe in woman's brains; but I believe still more in her
emotions.
I believe in woman's assertion of self ; but I believe also in
her obligation of service to her family, her neighbours, her nation
and her God.
Following that faith we have the most modern expression of
feminism. The newest new woman defies not herself, but through
her new freedom elects to serve others."
.

7. De opleiding voor Sociaal Werk.
Deze opleiding geschiedt aan vier scholen voor maatschappelijk
werk, waarvan de neutrale (Pieter de llooghstraat, Amsterdam)
de oudste is. Daarna ontstond de noordelijke R.-K. School voor
maatschappelijk werk (Nic. Witsenkade, Amsterdam), later de
zuidelijke (Rijksweg, Sittard) en eindelijk de Christelijke (Hondecoeterstraat, Amsterdam). Deze historische wording heeft wel
het gevolg gehad, dat zij niet alleen denzelfden naam dragen,
maar ook allen ongeveer hetzelfde programma hebben, al heeft
hierop natuurlijk ook invloed, dat veel vakken van zelf aangewezen waren door den aard van het sociale werk. Deze
opmerking geldt voor de drie eerst genoemde scholen, mijn
brieven aan de vierde (de Christelijke) bleven door een samenloop van omstandigheden onbeantwoord (122).
Zoo ik de programma's vergelijk dan schijnt de overeenstemming tusschen de neutrale en de Sittardsche school het
grootst te zijn vooral ook daarin, dat beide een opleiding van
3 jaren eischen, de neutrale zelfs sedert kort 3 jaren en 4
maanden. De R.-K. school te Amsterdam volstaat met 2 jaren,
al kunnen er zoo noodig eenige maanden aan worden toegevoegd.
Alle scholen wenschen leerlingen met het eindexamen der middelbare scholen, de R.-K. school te Amsterdam neemt ook leerlingen
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van de Mulo-school en die te Sittard van de Kweekschool,
op alle drie kunnen ook meisjes zonder diploma na een toelatingsexamen worden aangenomen. Alle eischen thans een
examen bij het beëindigen der studiën, wat zoo ver mij bekend
vroeger bij de neutrale school niet geschiedde.
Bij de R.-K. scholen staat natuurlijk godsdienstleer en Katholieke zedeleer op den voorgrond, de neutrale school geeft een
breedere wetenschappelijke basis door haar lessen in de sociaaleconomische geschiedenis, de geestelijke beschaving van Europa,
de geschiedenis van de wijsgeerige stroomingen en de ontleedkunde. Ook Sittard geeft beschavingsgeschiedenis. De R.-K. school
te Amsterdam schijnt meer op de practijk gericht te zijn,
tenzij het slechts toevallig is, dat op haar programma koken
en voedingsleer, verstellen en naaien, wasschen en strijken meer
op den voorgrond treden ; ook wordt het koken voor zieken er
afzonderlijk genoemd. Op de school te Genève wordt het eerste
jaar uitsluitend économie familiale beoefend. Het verdient wellicht aanbeveling de verschillende onderdeelen van het sociale
werk, waarvoor men kan worden opgeleid, hier te doen volgen,
waarvoor ik de indeeling der neutrale school zal overnemen.
SCHOOLOPLEIDING.

De schoolopleiding omvat de volgende afdeelingen:
a. volksontwikkeling en jeugd- e. arbeidszaken;
werk;
f. sociaal-hygiënischen arbeid;
b. kinderverzorging;
g. t.b.c.-huisbezoek;
c. kinderbescherming ;
d. maatschappelijk hulpbetoon b. woningopzicht.
en armenzorg;
Er is o.m. gedacht
aan:
bij :
Volksontwikkeling en jeugd- leiders en helpers in volks-,
werk dorps- en buurthuizen, clubhuizen voor jeugdige arbeiders,
vacantie- en weekeindehuizen,
bij jeugdorganisaties;
leiders en helpers in kinderKinderverzorging
tehuizen;
ambtenaren in opvoedingsgeKinderbescherming
stichten, in dienst van voogdijraden, kinderrechters en kinderpolitie;
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Maatschappelijk hulpbetoon en ambtenaren werkzaam aan
armenzorg armenraden, gemeentelijke
diensten voor maatschappelijk
hulpbetoon en vereenigingen
voor armenzorg;
Arbeidszáken chefs en beambten op afdeelingen voor arbeidszaken van
groote ondernemingen, op gemeentelij ke arbeidsbureaux en
arbeidsbeurzen;
Sociaal-hygiënischen arbeid leiders en helpers in vacantiekolonies en openluchtscholen,
maatschappelij k ziekenhuiswerk;
T.b.c.-huisbezoek specifieke t.b.c.-huisbezoeksters ;
Woningopzicht woningopzichteressen in dienst
van gemeenten en vereenigingen.
Met bijzonder genoegen merkte ik op, dat de drie scholen
thans het opleiden van leidsters voor fabriekarbeidsters uitdrukkelijk noemen, al is het waarschijnlijk te achten dat waar
de neutrale school over „Chefs en beambten op afdeelingen
voor arbeidszaken van groote ondernemingen" spreekt zij iets
anders bedoelt. Zij heeft dan vermoedelijk meer het welfare work
op het oog, zooals dit later (bl. 237 v.v.) besproken zal worden,
terwijl de R.-K. scholen zich vermoedelijk oriënteeren naar het
werk van Prof. Freneken (deel IV, bl. 219---223). De R.-K. school

te Amsterdam geeft juist voor deze groep maatschappelijke
werksters een zeer volledig programma, dat ik bij de andere
scholen mis.
Bedoelde Amsterdamsche school en die te Sittard wijken
daarin van de beide andere af, dat bij haar ook gelegenheid
bestaat het diploma van kinderverzorging en opvoeding te halen,
waarvoor een driejarige opleiding vereischt wordt. De neutrale
School voor Maatschappelijk Werk laat dit aan de beide neutrale
scholen voor K. V. en Opv. over. De R.-K. school te Amsterdam
heeft ook de Beroepskeuze als leervak.
De neutrale school en de school te Sittard reiken het eind-

diploma slechts aan haar uit, die den 23-jarigen leeftijd bereikt
hebben. (Duitschland eischt 24 jaar. A. Salomon, bl. 87.) De
R.-K. school te Amsterdam kent deze bepaling niet, in plaats
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daarvan heeft zij een streng reglement, dat geheel gehouden is
in den toon van tal van andere R.-K. inrichtingen, zooals die
door mij in deel III, bl. 246-268 werden gecritiseerd.
Behalve de geregelde opleiding kennen de scholen voor M. W.
ook een cursus om gediplomeerde verpleegsters op te leiden tot
wijkverpleegsters of sociale zusters.
Deze opleiding werd eerst in Utrecht ingevoerd (Groene Kruis);
in de iste uitgave van dit deel wees ik er reeds op dat ik deze
opleiding onvoldoende achtte, met genoegen zie ik daarom, dat
de beide scholen te Amsterdam de opleidingscursus een jaar
lang laten duren, alleen te Sittard bleef men nog bij de
Utrechtsche methode van de korte cursus van 4 maanden.
Sittard heeft een cursus voor aanstaande assistenten voor Openbare leeszalen en bibliotheken (122a). De R.-K. school te Amsterdam geeft een aparten cursus voor religieuzen uit opvoedingsgestichten en weeshuizen; een gelukkige nieuwe gedachte, daar
deze door hun opleiding en levenswijs zoo geheel buiten de nieuwe
stroomingen der maatschappij staan. Het is moeilijk vereenigbaar
met de moderne opvatting, dat de R.-Katholieken als opvoedsters
zelfs „slotzusters" gebruiken, d. w. z. religieuzen, die nimmer
buiten de muren van hun klooster komen. Men wil zulke
cursussen voor religieuzen ook op andere plaatsen openen (122b).
Ook de neutrale school geeft wel eens sociale cursussen buiten
Amsterdam voor belangstellenden. Zoo gaan deze scholen hun
invloed uitbreiden over het land, trouwens moet men van deze
scholen ook verwachten, dat zij het publiek met hulp der pers
inlichten betreffende sociale kwesties.
De neutrale school geeft ook cursussen voor gevangenis-

personeel, waarvoor vroeger geen opleiding bestond. Ook voor
de later te bespreken zusters voor maatschappelijk werk, schoolverpleegsters en zusters voor zuigelingenzorg warden daar cursussen van ongeveer 10 maanden gegeven. Ook Tuberculosehuisbezoeksters worden er opgeleid.
Daarnaast bestaan er kortere cursussen voor haar, die een
klein onderdeel van het maatschappelijk werk beoefenen willen
(volkshuisvesting, vacantiekolonies, enz.). Ook Sittard en de R.-K.
school te Amsterdam kennen zulke kortere cursussen. Sittard
denkt daarbij aan de werksters voor vrouwenbonden, armenzorg,
patronaten, vacantiekolonies, enz., de Amsterdamsche school ook
aan haar, die zich in het maatschappelijk leven willen oriënteeren (122c) zonder een socialen werkkring te begeeren.
De R.-K. school te Amsterdam wil ook aan onderwijzeressen
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en bestuursleden van vereenigingen een maatschappelijke opleiding geven. Zij noemt ook het maatschappelijk parochiewerk,
een werkkring die in Duitschland (ook bij protestanten) een
groote uitbreiding verkreeg, maar in ons land zich nog ontwikkelen moet. De neutrale school geeft ook cursussen aan studenten;
het ware te wenschen dat deze zeer druk bezocht werden door
leden van alle faculteiten.
De beide Amsterdamsche scholen kennen „oud-leerlingenclubs",
die de door de gemeenschappelijke opleiding verkregen band
onderhouden, wat ik van groote waarde acht, als de leiding der
bijeenkomsten goed is (122d).
In Zwitserland en Duitschland (A. Salomon, bl. 229, 231, 242)
hecht amen groote waarde aan zulke bijeenkomsten, die daar
evenwel steeds van de oude school uitgaan en gewoonlijk als
een kamp georganiseerd worden. Als de oud-leerlingen daar
voordrachten houden, ieder over haar eigen werkkring, dan
gaat het inzicht in de eenheid van alle maatschappelijk werk
niet verloren. Te Berlijn ging men nog verder en stichtte er de
„Akademie fiir soziale und pMagogische Frauenarbeit", waar
reeds geoefende sociale werksters, die zich los kunnen maken
uit hun beroep, een verdere wetenschappelijke opleiding ontvangen (122e) ; men denkt hierdoor geschikte leeraressen voor
de scholen voor maatschappelijk werk te krijgen (A. Salomon,
blz. 232, 234).
Van de besproken scholen is Sittard de eenige, die ook over
een internaat beschikt. De R.-K. school te Amsterdam heeft niet
eens een eigen gebouw, maar gebruikt de lokalen van een
patronaat; het wordt waarlijk tijd dat zij in deze zelfstandig
wordt gemaakt en dat haar directrice zich geheel en uitsluitend

aan de belangen der school kan wijden. Alle scholen kennen
natuurlijk het practische werken naast de theoretische lesset.
De neutrale school eischt sedert kort voor de practische
oefeningen zelfs een vol jaar, waarom de opleiding tot 3 jaar
en 4 maanden werd verlengd.
De opleiding gedurende het eerste of het eerste en tweede jaar
is van meer algemeenen aard, daarop volgt de speciale opleiding
voor het vak, dat de leerlinge voor haar levenswerk gekozen
heeft; het practische werken wordt natuurlijk ook door deze
keuze bepaald. Het practische werk bestaat ten deele in oefeningen
(vooral bij jeugdwerk), ten deele daarin, dat de leerlinge te werk
gesteld wordt in een inrichting of instituut, of aan eene gediplomeerde maatschappelijke werkster wordt toegevoegd. Het
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einddiploma wordt afhankelijk gesteld niet alleen van het
theoretische examen maar ook van haar gebleken geschiktheid
bij het practische werken. Het zal in Amsterdam natuurlijk
gemakkelijk zijn steeds instellingen te vinden, die zulke leerlingen
tijdelijk willen aanstellen, in het zoo veel kleinere Sittard zal
dit wel moeielijk vallen. Séholen van M. W. moesten alleen in
groote steden gevestigd worden, ook daar zal men evenwel
ondervinden, dat de instellingen, waar zij zich oefenen moeten,
het als een bezwaar gaan gevoelen telkens weer met jonge
onervaren krachten te moeten werken. In Zwitserland werd
hierover reeds ernstig geklaagd. (Zie verder bl. 248-250.)
De neutrale school steunt begaafde leerlingen, die een studiereis wenschen te maken.
Ik betreur het, dat de scholen geen uitgebreide lijsten van
aanbevolen literatuur hebben, daar men met hulp van deze zich
een oordeel zou kunnen vormen over den aard, de strekking, de
opvatting van en bij het onderwijs, dat toch ook een opvoedend
karakter moet dragen. Toen ik te Zürich naar zulk een lijst
vroeg, verstrekte men mij niet die der studieboeken maar van
werken, die geheel op practisch terrein vallen en een uitnemende
geestelijke voorbereiding voor de leerlingen vormen (123).
Ik acht het een groot bezwaar, dat onze Scholen voor M. W.
zoo weinig vrouwelijke docenten hebben, daar deze toch veel
beter dan manlijke docenten de persoon zelf weten te treffen
of op het gevoel weten te werken. Daarbij komt dat onze
scholen er onder lijden moeten, dat maatschappelijk werk in ons
land lang niet die uitbreiding verkregen heeft als in Duitschland,
Oostenrijk en Zwitserland, waar dit werk het volksleven doordringt en door iedereen gekend wordt. In ons land is het nog
iets heel gewoons menschen te ontmoeten, die er nooit van
hebben gehoord. Verder betreur ik het, dat men geen practische
eischee voor de toelating stelt. Zoo verlangt de school te Zrich,
dat meisjes om toegelaten te worden de gewone huishouding
goed moeten kennen, zieken, ook zieke kinderen moeten kunnen
verplegen, dat zij reeds practisch sociaal werk hebben verricht.
In Duitschland worden zelfs meisjes toegelaten, die alleen lager
onderwijs hebben genoten, als zij gedurende 4 jaren getoond
hebben een gewone huishouding goed te kunnen besturen of
een practisch beroep geleerd hebben. Volgens Alice Salomon
zijn zij, die zich hiervoor aanmelden, dikwijls oudere vrouwen
die het leven kennen, en daarom zijn de resultaten zeer goed
(bl. 37, 46, 82).
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M. Isidore Maus, Minister van Justitie in België wees er op,
dat het een bijzonder goede voorbereiding voor een Zuster voor
Maatsch. Werk is, zoo zij van te voren aan practisch-sociaal
werk heeft gedaan. „On remarque qu'elle donne plus de maturité
et une meilleure compréhension des problèmes sociaux." (Congres te Parijs, 1928).
Alleen voor de opleiding tot leerares in kinderverzorging en
opvoeding stelt de R.-K. school te Amsterdam den eisch, dat
de leerlingen een jaar huishoudonderwijs ontvangen hebben,
tenzij zij het diploma huishoudster bezitten. Alice Salomon
eischt dat leerlingen van een gymnasium voor hun toelating
eerst een jaar practisch sociaal werk verrichten (bl. 83).
Op het programma der Nederlandsche scholen ontbreekt de
Psychopathologie, die (Alice Salomon) zoo belangrijk geworden
is voor opvoeders en sociale werksters. Daarbij sluit zich aan de
wensch van Dr. Bierens de Haan (123a), die een opleiding van
sociale werkers(sters) wenscht ter behandeling van „Crimineel
psychische invaliden", of „in wij deren zin habitueele crimineelen", waaronder hij verstaat „Alkoholisten, prostituées, crimineelen, zwervers, bedelaars, verkwisters, ontoelaatbaren." Alleen
bij de opleiding tot wijkverpleegsters vermeldt de neutrale school,
dat de leerlingen ook de consultatiebureaux voor geestes- en
zenuwziekten bezoeken zullen, in Sittard bespreekt men hiervoor enkele ziektebeelden. De R.-K. school te Amsterdam noemt
zenuwziekten.
De scholen van M. W. ontvangen hun leerlingen veelal uit
kringen, die niet weten wat nood is, of die in elk geval het volk
in zijn lijden en strijden niet kennen en er daarom geheel
verkeerde voorstellingen van hebben. Men zal dus moeten beginnen hun het volk te leeren kennen, hen daarna te doen
inzien, dat men met neerbuigendheid en betweterij er niet
komt, maar alleen door zich volkomen naast hen te plaatsen
en hen op te wekken in alles mee te werken. Opdat de
theoretische lessen de leerlingen niet van de practijk vervreemden, hen niet tot generaliseeren drij ven, zal men wel doen
te overwegen, dat hygiëne, psychologie, paedagogie, psychiatrie,
criminalistiek, anatomie en psychologie e. a. hulpwetenschappen
slechts ter wille van hun directe toepassing van nut zijn voor
de sociale werkster. Dit zooveel te meer, daar zij toch niet alles
zelf zullen moeten of kunnen doen, zij moeten slechts begrijpen
welke specialiteiten de aangewezen personen zijn om de opgemerkte afwijkingen van het normale te behandelen.
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Over de opleiding in Amerika en England (zoo afwijkende
van de onze) zijn veel gegevens verzameld, ik zal er niet
op ingaan. Macadam en Salomon brengen veel en verder het
in Juli 1.1. te Parijs gehouden congres.
Als scholen voor leidsters op sociaal gebied zijn hier nog die
te noemen, welke van de Vereeniging tot Bevordering van het
Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding uitgaan. Eén is
gevestigd te Rotterdam en één is te Amsterdam aan de nieuwe
huishoudschool verbonden. Beide vertoonen eene snelle ontwikkeling, die er voor getuigt, dat er thans onder de meisjes meer
liefde tot en meer belangstelling voor het kind te vinden is
dan in de laatste jaren het geval was. Het is de bedoeling, dat
de hier opgeleide leerkrachten leiding zullen geven aan de
moeders uit het volk, voor de lichamelijke en geestelijke behandeling van zuigelingen en kleuters.
Het spreekt van zelf, dat zij hierin zullen samenwerken met
woninginspectrices, wijkverpleegsters en andere sociale werksters.
Daarbij krijgt men den indruk, dat men aan de geheele opleiding
een practische richting geeft, o. a. door haar reeds tijdens de
opleiding aan kinderclubs, zuigelingbureaux enz. werkzaam te
doen zijn, dus door haar een zuigeling in handen te geven. Men
stelt zich voor, dat zij verbonden zullen worden aan huishoudscholen, vakscholen en landbouwhuishoudscholen, bovendien aan
groote industrieele inrichtingen voor de vrouwen der arbeiders.
Verder worden in verschillende plaatsen van ons land cursussen gegeven voor opleiding in kinderverzorging en opvoeding,
die gevolgd worden óf ten eigen nutte, óf om in korten tijd
geschikt te worden gemaakt om leiding aan moeders te geven.
Hier kunnen dus de leerlingen der school een taak vinden als
rondreizende leeraressen (123b).
Van eenvoudiger aard dan de laatstgenoemde is de Opleidingsschool voor Christelijk Maatschappelijken Arbeid te Amsterdam.
Deze wil de meisjes doordringen van de sociale gedachte y en verder
een vooropleiding geven voor het beroep van diaconeá. Vele van
de leerlingen dezer school worden diacones of verpleegster,
anderen gaan over naar de School voor Maatschappelijk Werk.
Meisjes, die afkomstig zijn van het platteland, worden waardevolle helpsters van haar vaders, die als predikant of geneesheer
sociaal werk verrichten. Zeer velen trouwen natuurlijk. Zij
kunnen evenwel in de omgeving van het eigen gezin pioniersters
van maatschappelijk werk worden.
In de vele in ons land bestaande inrichtingen voor het onder-
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wijs van verwaarloosde kinderen, Rijksopvoedingsgestichten,
Tuchtscholen en dergelijke gold het eerst als een regel, dat men
er de vrouw als leidster en opvoedster niet wenschte, aangezien
bijna al deze inrichtingen voor jongens bestemd zijn. Geleidelijk
wijzigde zich deze opvatting; aan de meeste van deze inrichtingen treft men thans reeds vrouwen aan, die geheel voldoen
bij de opvoeding, ook van deze moeilijk te leiden Jongens.
Door de vereenigingen, die aangesloten zijn aan den Centralen
bond van Christelijke Philantropische inrichtingen, is vele malen
op vergaderingen en congressen gesproken over de opleiding
der leiders(sters), die zij voor hunne instellingen noodig
hebben. Er zijn proeven in verschillende richtingen genomen,
die niet voldeden, zoodat men ook nu nog zoekende is naar net
beste stelsel. In Roomsch Katholieke gestichten werkt men meestal
met nonnen en fraters, terwijl de leiding in handen van geestelijken is. Hierop zullen wij later terugkomen.
Te Zürich is thans een instituut opgericht voor de opleiding
der aanstaande leiders van het abnormale kind (124), in nauw
verband met de Hoogeschool. Men heeft er een uitnemenden
Directeur voor gevonden. Aan het volgen der lessen is de verplichting verbonden zich ook practisch te oefenen, alvorens
men een betrekking aanvaardt. Onderwijzers en onderwijzeressen
ontvangen er leiding voor de opvoeding van alle abnormale
kinderen, waaronder men zoowel het verwaarloosde en misdadige
kind, als het psychopatische en achterlijke verstaat, als ook zij,
die gebrekkige zintuigen hebben. Al is deze school na rijp
beraad tot stand gekomen, zoo verklaarde mij toch de Directeur,
dat het zijn wensch zou zijn een groot gesticht te bouwen,
waarin men vele van de boven aangewezen kinderen vereenigde,
en waaraan dan tevens de opleidingsschool voor leiders zou
worden verbonden. Dan zouden alle theoretische lessen zich
direct bij de practijk aansluiten.
In ons land bestaat er een opleiding van armverzorgers(sters),
uitgaande van de Vereeniging van Armverzorging en Weldadig-

heid en het spreekt wel vanzelf dat ook de scholen voor Maatschappelijk Werk in dien zin werkzaam zijn (125). Ook de Armenraad te Rotterdam laat voordrachten houden voor Armbezoekers.
Te Amsterdam geeft „Hulp voor onbehuisden" cursussen aan zijn
personeel en vroeger geschiedde dit ook bij het Leger des Heils.
Eindelijk worden door verschillende vereenigingen cursussen
in sociaal werk, gedurende eenige dagen, in verschillende deelen
van ons land gegeven, die door allen, die betreffende maatschap,
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pelijk werk wenschen te worden ingelicht, bezocht kunnen
worden. Bijzondere vermelding verdient de Sociale ontwikkelingsweek der permanente commissie voor de opleiding van armbezoekers. Ook in de Volkshuizen (Ons Huis) en door de
Volksuniversiteiten worden voordrachten over maatschappelijk
werk gehouden.
Er is in het voorgaande meermalen op gewezen, dat vele ouders
leiding noodig hebben bij de gezinstaak. Op dit standpunt staat
ook de „Vereeniging van Kinderverzorging en Opvoeding", die
cursussen geeft aan vaders en moeders, waardoor begrippen
aangaande hygiëne, verzorging en opvoeding onder vaders en
moeders verspreid worden. Alhoewel deze cursussen oorspronkelijk
slechts voor moeders bedoeld waren, wo werden zij daarna ook
voor vaders bestemd, toen dezen er zelf om kwamen verzoeken.
Met hen bespreekt men ook kinderpsychologie, sexueele hygiëne
en voorlichting, evenals de beroepskeuze. Op deze cursussen
wordt onderwijs gegeven door vrouwelijke doktoren en schoolartsen, hoofden van fröbelscholen of onderwijzeressen van industriescholen (verbetering van vrouwen- en kinderkleeding). Om
de kinderen te kunnen bezighouden, leert men aan de moeders
het fróbelen. De huisvrouwen worden ingelicht betreffende
koken en het behandelen der wasch. Tegen een zeer geringe
vergoeding geeft men in Amsterdam één les per week in tien
verschillende ideelen der stad.
In denzelfden zin werkt het (reizende) Museum (126) voor
ouders en opvoeders, dat sedert 1927 overgebracht werd naar
de Instelling voor Kinderverzorging en opvoeding te Rotterdam.
Aan het museum is een bureau voor opvoedkundige adviezen
verbonden.
Tal van jeugdvereenigingen organiseeren ouderavonden, om
de ouders in te lichten betreffende de bedoelingen der vereeniging
en om hun sympathie te winnen. Ook de oudercommissies
der scholen (127) werken opvoedend op de ouders. Toch
zou er in deze zoo veel meer kunnen geschieden door kerk en.
school, vakvereenigingen en geneesheeren, zoowel bij huisbezoek
als door besprekingen. De laatste zullen vooral vruchtbaar zijn,
als de groepen klein zijn, zoodat de menschen zich durven te
geven. Men geve geen voordrachten voor stampvolle zalen, waarbij
de toehoorder zwijgt.
Helaas merken wij in ons land nog zoo weinig van het
streven om allen die leidende functies vervullen en bij de
beroepen besproken werden, ook een behoorlijke sociale op-
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leiding te geven. Daarnaast waren te noemen de hygiënisten,
de stadsarchitecten, de land-eigenaren, industrieelen en anderen.
De weg daartoe werd in Amerika en Engeland (Macadam,
bl. 198-199) gemakkelijker gevonden, daar in deze landen het
sociale onderwijs aan de Universiteiten verbonden is. Waar de
goede wil aanwezig is, bestaat daar dus ruimschoots gelegenheid
(bl. 127). Macadam bespreekt de Civil service examination voor
sociale ambtenaren als Inspecteurs voor de industrie, voor hygiëne,
en gezondheidsdienst, ministerie- en raden van arbeid. Het plan
is evenwel nog in wording. Ook A. Salomon wijst er op hoe
nuttig het voor alle „Verwaltungsposten" in Staats- en gemeentedienst zou zijn, zoo overal een jaar sociale opleiding geëischt
werd. Hetzelfde verlangen leidde er in Duitschland toe, om
aan vele universiteiten colleges over sociale wetenschappen in
te voeren. (A. Salomon, bl. 243-248). In Berlijn verbond men
het sozial-politisches Seminar aan de Hochschule fiir Politik.
(A. Salomon, bl. 168.) Daar men in Duitschland ook vele mannen
voor het sociale werk noodig heeft, volgen deze dikwijls de voor
vrouwen bestemde scholen of zij worden opgeleid door de
Diaconen Anstalten. (A. Salomon, bl. 155, 163-164.) In de meeste
landen wordt bij het jeugdwerk veel aandacht geschonken aan
de sociale ontwikkeling.
Er bestaat in Amerika een Central association for mental
welfare, die overal voorlichting verstrekt, waar kennis van
psychologie en psychiatrie het sociale werk aanvullen moet.
Belangrijk zijn verder de mededeelingen van Macadam over
de sociale opleiding van gevangenisbewaarders en directeuren
(blz. 138), van hooger politiepersoneel, van reclasseerings ambtenaren, trouwens van allen, die zich aan reclasseering willen
wijden (blz. 141-143).
Na deze bespreking over de bestaande gelegenheden tot opleiding zullen wij ons tot de voornaamste werkkringen wenden,
die door vrouwen worden vervuld.
-

8. De Sociale betrekkingen voor vrouwen.
Er zou hier in de eerste plaats te noemen zijn de verpleegster
of „zuster", die sedert 40 jaren een belangrijke rol speelt in ons
volksleven. Toch zullen wij bij haar niet stil staan, omdat
haar werk in de eerste plaats is „ziekenverplegen" en niet het
verrichten van sociaal werk.
Immers mag het ziekenverplegen op zichzelf nog geen sociaal
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werk genoemd worden. Want op schoolsche wijze opgevat behandelt men dan toch slechts een ziektegeval en niet een mensch, en
waar vele patiënten aan één zuster zijn toevertrouwd zal zij;
evenals de geneesheer, haar taak ook veelal niet anders kunnen
opvatten.
Daarmede wordt niet ontkend, dat ook de zuster op de ziekenzalen, vooral in kleinere ziekenhuizen, ten allen tijde sociaal
werk verricht heeft, maar het behoorde niet tot de haar opgedragen taak.
Met bijzondere waardeering vernam ik dat er aan het Stadsen Acad. Ziekenhuis te Utrecht thans een vooropleiding voor
aanstaande leerling-verpleegsters ingevoerd werd, die niet in het
Ziekenhuis gegeven wordt maar aan de Industrie- en Huishoudschool. De vooropleiding heeft betrekking op de huishoudelijke
vakken en daarnaast op de beginselen der ziekenverpleging en
van den bouw en de functie van het (menschelijk lichaam.
Zulk een vooropleiding zou gewenscht zijn voor alle leerlingen
der scholen voor Maatschappelijk Werk, zoover in deze behoefte
niet door het bestaande onderwijsprogramma voorzien wordt.
Uit de verpleegster der ziekenhuizen ontwikkelde zich evenwel de Wijkzuster, die haar geheele werkkracht aan de
zieken in de gezinnen geeft en daar dagelijks met vele sociale
nooden en wantoestanden in aanraking komt. Het bleek dan
ook spoedig, dat de wijkzuster zich niet aan sociaal werk kon
onttrekken. Daarbij kwam haar haar titel en kleeding zeer te
stade, want het volk had zich aan de zusters in de ziekenhuizen
en poliklinieken gewend en had haar loeren waardeeren, zoodat
men haar gaarne ontving. Uitzonderingen kwamen wel alleen
ten platten lande voor. In den regel toonde men haar vertrouwen, eerst voor de verzorging van de zieken, daarna ten
opzichte van allerlei huiselijke zorgen. Spoedig bleek, dat de
door haar ontvangen opleiding niet voldoende kon worden geacht,
om bij dit alles leiding en leering te geven.
Daarom werden sociale cursussen voor wijkzusters ingevoerd,
die door gediplomeerde zusters gevolgd worden, om zich voor
het wijkwerk te bekwamen. Deze gaan uit van de Scholen voor
Maatschappelijk Werk (blz. 204) en van het Groene Kruis
te Utrecht (blz. 177). Daar kunnen nu 40 wijkzusters per jaar
opgeleid worden, en men kiest de docenten uit personen, die
de practijk van het sociale werk kennen.
Toch blijft ook na de invoering van zulk een cursus de
vraag gewettigd of de wijkzuster in 4 1 / 2 maand, gedurende welke

Sociale opleiding der wijkzuster.

213

zij toch in de eerste plaats hygienisch ontwikkeld wordt, voldoende van de sociale gedachte doordrongen zal worden. Haar
opleiding tot gediplomeerde verpleegster, die in den regel 3 jaren
duurt, moest haar naast theoretische kennis vooral gehoorzaamheid leeren. Is zij nu wijkzuster geworden, dan verpleegt zij ook
wel zieken maar staat tevens voor den even gewichtigen eisch
zelfstandig te zijn, daar zij anders niet kan leiden en opvoeden.
Die zelfstandigheid moet zij dus ook in die 4 11 2 maand verkrijgen!
Is dit denkbaar? Zou het niet meer aanbeveling verdienen,
als zij niet alleen door een cursus, maar door practisch werk in
verschillende instellingen te beoefenen, dus minder theoretisch,
zich voor haar socialen werkkring voorbereidde? Ook moet opgemerkt worden, dat de Utrechtsche cursus lang niet al het sociale
werk omvat. Hierop moet gewezen worden, terwille van hen, die
gaarne al 't sociale werk, dat ten platten lande verricht moet
worden, om de wijkverpleegster zouden willen groepeeren. Wil
men dit, dan is het Utrechtsche programma bij lange na niet
voldoende.
Van andere zijde werd het voorstel gedaan, om wel alle
aanstaande pleegzusters aan de ziekenhuizen op te leiden, maar
na twee jaren gemeenschappelijke opleiding, haar, die voor de
ziekenhuizen bestemd zijn te scheiden van de aanstaande wijkzusters. Mij komt dit voorstel voor zeer practisch te zijn, mits
van de aanstaande wijkzuster, na de drie jaren opleiding, nog
een practisch jaar geeischt wordt, dat doorgebracht zou moeten
worden in verschillende sociale inrichtingen (128).
De wijkzuster heeft zich te beschouwen als een pionierster,
niet alleen van hygiene, maar ook van moraliteit en beschaving.
Er ligt in haar optreden en in haar handelingen een sterk onderwijzend element, zoo ook in haar kleeding en in de zindelijkheid, die zij betracht; opvoedend werkt ook al datgene, wat men
voor haar moet klaarzetten of op haar verlangen voor den zieke
moet aanbrengen. Die invloed werkt na, ook nadat haar taak
in het gezin afgeloopen is.
De opvoedkundige taak der wijkverpleegster, komt ook goed
uit bij het 20-tal diaconessen, dat door H. M. de Koningin op
de Veluwe werd aangesteld. Zij' hebben de bevolking der
gehuchten voor te lichten in gezonde dagen en te helpen bij
ziekten. Verschillende diaconessen en wijkverpleegsters houden er
naaikransjes of andere vereenigingen op na. Zij herinneren aan
de Duitsche Gemeindepflegerinnen, die ook kook- en naaischolen
hebben en zelfs met armenzorg worden belast. Overigens worden

214

Opleiding wijkzuster. De zuster voor maatsch. werk.

Gemeindepflegerinnen evenals Pfarrgehilfinnen ook voor de zielszorg gebruikt.
Wijkzusters gaan uit van de reeds besproken Kruisvereenigingen, van Diaconessenhuizen en particuliere vereenigingen, te
's-Gravenhage vindt men de instelling van wijkhuizen die door
particulieren worden onderhouden. Daar is zoowel de wijkzuster als de gemeentearts te consulteeren. Het ligt voor de
hand dat beiden samenwerken. Dezelfde samenwerking vinden
wij in de wijkgebouwen der Herv. Gemeenten, tusschen predikant
en wijkverpleegster. Voor ons land geldt dat de wijkzuster geen
armenzorg mag beoefenen, al mag zij bemiddelaarster zijn voor
alle armenzorg. Zij zal ook ongewild het woningvraagstuk der
werkende klasse leeren kennen, zij zal door woord en daad het
drankmisbruik, de besmettelijke ziekten en de tuberculose helpen
bestrijden, zij moet evenals de straks te bespreken zuster van
maatschappelijk werk op de hoogte zijn van kinderwetten en
kinderbescherming. Waar zij komt, zal zij moeten trachten samen
te werken met de andere sociale werksters.
Onder dezen ware in de eerste plaats te noemen de tuberculose
huisbezoekster; opleidingscursussen voor haar bestaan in verschillende plaatsen. Er zal later nader op haar werkkring worden
ingegaan.
Dat men deze betrekking, althans in Gelderland, met die der
wijkzuster wil doen samensmelten, daarop werd boven reeds
gewezen (blz. 177). Nog meer op sociaal gebied ligt het werk der
zusters van maatschappelijk werk (129), zooals haar naam reeds
aanwijst. Zoowel in ziekenhuizen als op poliklinieken kwam
men tot de overtuiging, dat men er niet mee volstaan kan
alleen de lichamelijke nooden, waarvoor de menschen hulp
komen zoeken, te bestrijden. Immers hebben de meeste ziektegevallen een maatschappelijke zijde. Deze kan niet alleen de
ziekte veroorzaken of verergeren en de genezing bemoeilijken,
maar zij kan het ook onmogelijk maken, dat de lijder(es)
zich onder behandeling stelt. Al heeft men zich onder behandeling
gesteld, zoo kunnen de zorgen den ( de) zieke zoodanig vervolgen,
dat hij (zij ) ook in het ziekenhuis geen rust vindt of het
ziekenhuis half genezen verlaat.
De een weet met zijn eigen karakter niet klaar te komen,
de ander dreigt zijn beroep te verliezen, de vrouw tobt over
den man, die haar leiding niet missen kan, de moeder over
de kinderen, die onverzorgd achterblijven. Een geneeskundig
advies nu, dat geen rekening houdt met den maatschappelijken
'
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toestand van het gezin, is geen advies, en de op de Polikliniek
verstrekte poeders tegen maagpijn zullen niet helpen, als de
pijnen op geestelijke basis berusten. Waar het aantal bezoekers
op klinieken en poliklinieken vroeger betrekkelijk klein was,
daar kon een sociaal-voelend geneesheer nog trachten zijn
patienten te loeren kennen; bij de tegenwoordige toestrooming
der patienten, (nu de tegenzin tegen zulke instellingen overwonnen is) kan hiervan geen sprake meer zijn.
Ook nam het werk der geneesheeren toe, doordat de methoden
der geneeskunde steeds meer verfijnd werden, zoodat een onderzoek zooveel meer tijd kost dan vroeger, waarom de geneesheeren reeds verplicht zijn zich door analisten te laten assisteeren, die de vele scheikundige onderzoekingen verrichten, welke
thans vereischt worden. Daar wordt het nu de taak der zuster
van maatschappelijk werk, om in persoonlijk contact te treden
met den patient. In de eerste plaats zal zij een huisbezoek
brengen aan die patienten, die op de spreekuren voor opname
in een ziekenhuis werden aangewezen. Het is dan haar taak,
alles uit den weg te ruimen, wat den (de) patient(e) van opneming
terughoudt. Zij moet zich dus interesseeren voor de gezinnen
der zieken. Waar hulp noodig blijkt te zijn, brengt zij deze
gezinnen in aanraking met de verschillende vereenigingen, zooals
„Huisverzorging", die in zulke gevallen helpen. Maar er kan ook
behoefte zijn aan huishuur, kleeding en voeding, waarvoor andere
vereenigingen hulp • verleenen. In andere gevallen zullen zij
helpen een geschikte woning te zoeken of werk te verschaffen,
of trachten zwakke kinderen naar buiten te zenden; bovenal
letten zij er op, hoe de toestanden in het gezin zijn als de
herstelde daarin terug keert. Als zij waarneemt, dat de kinderen
verwaarloosd worden, dan zal zij de hulp inroepen van vereenigingen voor armenzorg, van de kinderpolitie of van de
voogdijraden. Deze zusters houden in den regel hun spreekuur
in het ziekenhuis.
Hieruit blijkt reeds, dat zij niet alleen alle instellingen ter
plaatse, die sociaal werk verrichten, moet kennen, maar dat
ook de kinderwetten e. a. haar niet onbekend mogen zijn. In
het eene huis laat de zieke moeder wellicht zieke kinderen achter,
in het andere zijn de kinderen overgelaten aan een slechten
vader, een derde huishouden is vervuild en er moet dus schoon
gemaakt worden. Wellicht heerscht een besmettelijke ziekte in het
gezin, die bestreden moet worden, waarbij men niet alleen aan
de epidemische ziekten denken moet, maar evenzeer aan de ge-
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slachtsziekten. Zij stuit bij haar rondgaan wellicht op beroepsziekten, vooral zulke, die door de huisindustrie veroorzaakt
worden. Zij moet dus de oorzaken der ziekten terdege kennen,
ook al om bijgeloof en waanwijsheid te kunnen bestrijden.
Zij zal er dan voor zorgen, dat de oorzaak wordt weggenomen,
of dat er om advies wordt gevraagd.
Meermalen doet zich ook het geval voor, dat er genezen
personen uit de ziekenhuizen ontslagen worden, die geen onderdak hebben, of de raad der zuster wordt gevraagd door ongehuwde moeders, of door paren, die scheiden willen. Zij ziet
zuigelingen, die niet tieren willen, en zij zal dan de moeders
verwijzen naar de voor zuigelingen bestaande consultatie-bureaux. Naast dit alles zal zij te strijden hebben tegen armoede,
verwaarloozing, luiheid en verdriet, of tegen den angst voor de
toekomst. Zoo zij dit alles heeft gezien en ontleed, zoo heeft zij
zich een beeld gevormd (sociale diagnose), en kan zij komen
tot een rationeel plan voor de maatschappelijke behandeling.
Steeds in contact blijvende met de geneesheeren, zal zij niet
alleen haar eigen kennis gestadig aanvullen, maar haar medischmaatschappelijk-rapport zal den geneesheer den invloed der
psyche op het lichaam doen kennen. Daarbij zal zij, ook zonder
dit te beoogen, den geneesheer opvoeden tot een sociaal-voelend
wezen. In Amsterdam zijn de zusters van maatschappelijk werk
ten deele aan de ziekenhuizen verbonden, de anderen behartigen
die gevallen, die haar door de schoolzusters (blz. 220) of zuigelingen-zusters worden aangewezen, verder zorgen zij voor de gasthuiskinderen (130). Te Utrecht zijn twee zusters voor maatschappelijk werk. Beiden hebben een veel beperkter werkkring dan
de Amsterdamsche. De eene verricht slechts sociaal werk voor
kinderen en voor onvolledige gezinnen. Zij is geen gediplomeerde
verpleegster. De andere, aangesteld door den „Nederlandschen
Bond voor Maatschappelijk Werk voor Zieken", is wel verpleegster,
maar verpleegt niet. Het loont bij haar werk stil te staan, omdat
haar werkprogramma aangepast schijnt aan de kleinere stad.
Van haar wordt gevraagd, dat zij de zieken in de ziekenhuizen
of de poliklinieken bezoekt, die bijzondere hulp noodig hebben.
Bij de zoo veel kleinere Utrechtsche ziekenhuizen heeft de verpleegster tijd om persoonlijk met de zieken kennis te maken,
en veel maatschappelijk werk zelf te verrichten. Alleen daar,
waar het geval meer onderzoek, zorg en huisbezoek vereischt,
draagt zij deze gevallen over aan de zuster van maatschappelijk
werk. Hetzelfde doen de geneesheeren. De zuster van maatschap-
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pelijk werk behandelt dus alleen die gevallen, die haar aangewezen warden. Buitendien verricht zij armenzorg, niet alleen
door intermediair te dienen, maar ook door zichzelf te belasten
met de steunverleening, zooals die van vereenigingen voor Armenzorg uitgaat. Deze combinatie wordt elders afgekeurd, en is
wellicht ook af te keuren voor groote steden.
De eerste zusters van maatschappelijk werk bij de poliklinieken
werden door Dr. Cabot (131) in Amerika aangesteld. Hij acht haar
onmisbaar aan de poliklinieken om goed werk te kunnen verrichten, want alleen door haar medewerking zal de medicus
komen tot de goede diagnose en de juiste behandeling. Want elk
ziektegeval heeft zijn psychologische zijde, die eerst door deze
zusters naar voren kan worden gebracht. In Amerika vindt men
aan de groote ziekenhuizen zelfs 10-30 betaalde sociale werksters.
Macadam bespreekt hun opleiding (bl. 122). In Duitschland bestaan zusters van maatschappelijk werk aan de poliklinieken te
Frankfort aan den Main en te Berlijn. In Parijs vindt men haar
bij verschillende geneeskundige instellingen. In ons land schijnen
zij aan de poliklinieken nog te ontbreken.
In Engeland is de aandacht gevallen op de noodzakelijkheid
eener nazorg voor personen, die uit krankzinnigen-gestichten zijn
ontslagen, welke noodzaak reeds hieruit blijkt, dat een zeer groot
gedeelte der als genezen ontslagenen, toch weer zal instorten.
Bovendien worden er zooveel krankzinnigen en idioten verpleegd
in gezinnen, die de hiervoor noodige kunde niet bezitten, en
voor wie dus leiding wenschelijk zou zijn. Men heeft hiervoor
in Engeland een aparten dienst gevormd : Mental welfare work;
de werksters ontvangen een opleiding die veel overeenkomst
heeft met die der zusters voor maatschappelijk werk. Wij kennen
de later te bespreken nazorg door geneesheeren. Korten tijd heeft
zulk een nazorg en hulpverleening door een zuster van maatschappelijk werk te Hilversum bestaan; het is mij niet bekend,
of zij nog ergens in ons land wordt beoefend.
Uit het bovenstaande is wel genoegzaam gebleken hoe veelzijdig
de werkkring der zusters van Maatschappelijk Werk is, en zoo
rijpt vanzelf de vraag naar de opleiding, die men haar moet geven.
Er zijn er (o.a. Dr. Cabot), die meenen, dat deze maatschappelijke werksters geen gediplomeerde verpleegsters behoeven te
zijn. Want in de eerste plaats hebben zij veel van hetgeen verpleegsters leeren in dezen werkkring niet noodig. In de tweede
plaats herinner ik hier aan datgene, wat bij de sociale zorg ten
platten lande betreffende de wijkzuster werd gezegd (blz. 180 v.v.).
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Wat over het opvoedkundige gedeelte harer taak werd neergeschreven, geldt ook van de zuster van maatschappelijk werk.
Ook is op haar toepasselijk het oordeel betreffende de wijkzuster der steden (blz. 213), wier sociale ontwikkeling, door een
cursus bijgebracht, niet voldoende kan worden geacht. Bovendien
is de gehoorzaamheid, die de gewone zuster in de ziekenhuizen
leert, voor de zuster van maatschappelijk werk, evenals voor de
wijkzuster niet noodig en zelfs minder gewenscht. Zonder deze
gehoorzaamheid zou de toestand in de ziekenhuizen ondragelijk
worden, want al wordt die gehoorzaamheid ingeprent, zoo kan
men toch zeggen, dat elke nieuw benoemde geneesheer er in de
eerste plaats voor moet vechten, om zijn gezag tegenover de
verpleegsters te handhaven. De zuster van maatschappelijk werk
heeft dien dril evenmin noodig als de wijkzuster.
Voor haar, die vooral moet raadgever, opleiden en opvoeden
tot zelfstandigheid, is die zoo zorgvuldig aangekweekte gehoorzaamheid, die toch ten slotte tot onzelfstandigheid leidt,
geen deugd te noemen. Wil de gediplomeerde verpleegster zich
in die richting ontwikkelen, dan moet zij vooral niet te lang in
de ziekenhuizen blijven, want alle ziekenhuiswerk wordt in den
regel sleurwerk. De eene patiënt vereischt wel wat meer zorg
dan de andere, de eene is iets aangenamer dan de andere, maar
er is veel te veel gelijkvormigheid in al dat werk en zijzelf komt
niet tot zelfstandigheid, zij heeft zich veelmeer aan te passen
aan den geneesheer. Dit klemt te meer, daar de sociale toestanden der patiënten haar immers niet aangaan, zij behoeft
niet met hen mee te leven; eentonig en regelmatig denkt zij
,

aan voeding en spijsvertering, verbedden, wasschen en schoonmaken, naast enkele zeer eenvoudige geneeskundige verrichtingen.
Veel meer verwantschap is er dan ook tusschen de zusters van
maatschappelijk werk en de wijkzuster, maar ook voor deze
werd er reeds op gewezen, dat zij niet voldoende voor de kennis
der sociale toestanden is opgeleid.
Wil men, niettegenstaande de boven genoemde bezwaren, aan
de gediplomeerde verpleegster de voorkeur blijven geven, zoo
zal men haar door cursussen, of door haar eerst ander
practisch sociaal werk te laten verrichten (z ooals armenzorg), niet alleen de noodige kennis moeten bijbrengen, maar
ook de zelfstandigheid moeten teruggeven, die men haar opzettelijk ontnomen had.
Zulk een aanleeren en afleeren lijkt mij irrationeel en zeer
zeker door een cursus van 4 1/2 maand niet te bereiken.
'
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Toch zijn in ons land vele tot oordeelen bevoegde personen,
die voor alle sociale werk in de eerste plaats aan de gediplomeerde verpleegster denken. Zij stellen dan het sociaal hygiënische gedeelte van haar taak al te zeer op den voorgrond.
Naast de verpleegster kende men hier te lande slechts de
leerlingen der School voor Maatschappelijk Werk, die bij velen
niet gewild waren, en die daarenboven onvoldoende in hygiënischen zin waren opgeleid. Andere sociale werksters dan deze
kwamen wel hier en daar voor, maar zonder een sociale opleiding genoten te hebben. Men had dus niet veel ter onderlinge
vergelijking. Zoo dacht men steeds aan de „zusters", als men
sociale werksters noodig had.
Dr. Dresel (Soziale Fiirsorge. Berlin, 1922) bl. 95 betoogt:
„Mach meiner Ansicht ist in erster Linie festzuhalten, daB die
Fiirsorgeschwester keine Krankenpfiegerin und vor allen Dingen
keine Suglingsrztin sein soli; durch eine in dieser Richtung
zu weitgehende Ausbildung der Schwestern wird das Zusammenarbeiten von Arzten und Schwestern geMhrdet. Die Hauptaufgabe der Schwestern muB in der Beherrschung der praktischen
Frage liegen (132).
Het zou zeker aanbeveling verdienen, zoo de belangstellenden
eens een ernstige studie gingen maken van de „Fiirsorgerin"
(blz. 261 v.v.) in Duitschland en Oostenrijk en van de „Healthvisitor" in Engeland (133).
Zij, die de gediplomeerde verpleegster wenschen, wijzen er
op, dat deze haar geheele leven en denken op „helpen" heeft
ingesteld en dat zij in 't helpen geoefend is. Daarop is te antwoorden, dat dit toch een ander soort helpen is dan wat van
de zuster van maatschappelijk werk verlangd wordt. Zoo zij
er verder op wijzen, dat kennis van kraamverpleging en ziekenverpleging haar zoo zeer te pas komt, en dat eenige geneeskundige kennis het vertrouwen winnen vergemakkelijkt, dan
kan dit zeker niet betwijfeld worden. Toch kan men van de
eerstgenoemde vaardigheden een goed begrip hebben, zonder
tot verpleegster in den gewonen zin te zijn opgeleid. Iets anders
staat het met de wenschelijk genoemde kennis der geneeskunde,
die elke gediplomeerde verpleegster, zelfs zonder het te weten
of te willen, geleidelijk in een ziekenhuis opdoet. Deze kennis
acht ik in vele gevallen een gevaar, zoodra zij zelfstandig optreedt en de controle van het ziekenhuis mist.
Daarom ben ik van meening, dat wij voor de zuster van
maatschappelijk werk, evenals voor de wijkzuster ten platten
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lande, en voor andere straks te noemen sociale betrekkingen
voor vrouwen, eene andere opleiding zullen hebben te zoeken.
Wij zullen dit zooveel te meer moeten doen, als wij bedenken, dat
per slot van rekening het slagen in zulke betrekkingen een vraag
is van het karakter en van levenservaring (tact, liefde, toewijding). Wij .mogen gerust zeggen, dat eene practische vrouw,
die veel ondervonden heeft en veel verdriet heeft gehad, hier de
meeste aanbeveling zou verdienen. Dan hebben wij de leerlingen
niet onder de jonge meisjes, maar onder de oudere, ongehuwde
vrouwen of weduwen te zoeken. Zeker zullen ook dezen dan
iets van verpleging moeten weten, al ware het alleen maar, om
hierdoor de harten te winnen. Stelt men nu echter een verkorte
opleiding in verpleging voor, dan stuit men direct op zeker
verzet van geneesheeren, die zich niet los kunnen maken van
hun ziekenhuisondervinding en daarom een langdurige dressuur
noodzakelijk achten. Zij weten er zich niet voldoende in te
verplaatsen, dat wij hier iets geheel anders noodig hebben; in
de eerste plaats vrouwen, wier sociale ontwikkeling zoo breed
mogelijk moet zijn.
Ik vlei mij met de hoop, dat de mededeelingen, die ik over de
sociale werksters in andere landen reeds gebracht heb en die,
die ik nog brengen zal, eenmaal ons den weg zullen kunnen
wijzen om tot een goede opleidingsschool voor sociale werksters
te komen (134). Daarom acht ik het onnoodig er hier langer bij
stil te staan. Slechts wil ik nog op het volgende wijzen:
De opleiding van zulke, meer algemeen voorbereide sociale
werksters is in de groote steden van ons land zonder groote
,

kosten zeer goed door te voeren, mits alle voor vrouwen bestaande
opleidingsinrichtingen en geneeskundige instellingen daartoe
willen samenwerken.
Op sociaal gebied ligt ook het werk der schoolverpleegster.
Deze zullen wij hier niet bespreken in hare taak als assistente
van den schoolarts, noch volgen bij haar geneeskundige onderzoekingen, b.v. der zintuigen. Wij letten hier slechts op het meer
algemeene gedeelte van haar werk : de geregelde controle ten
opzichte van lichamelijke verzorging en reinheid. Hierdoor bevordert zij de hygiëne en werkt opvoedkundig op kinderen en
ouders. Ter harer kennis komen ook gevallen van verwaarloozing,
die zij dan bij de betreffende autoriteiten kan aangeven.
De hulp, die zij verleent, draagt overigens steeds het karakter
van eerste hulp. Zij heeft dagelijks dienst gedurende de schooluren en deelt alle afwijkingen, die zij bij de kinderen waarneemt,
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aan den schoolarts mede. Gewichtiger is het door haar gebrachte
huisbezoek, waardoor zij na kan gaan, of de raadgevingen van
den schoolarts opgevolgd worden. Schoolverpleegsters worden
tot nu toe slechts op enkele plaatsen van ons land gevonden
en voldoen zeer in Amsterdam, waar haar invloed op de algemeene hygiënische toestanden duidelijk merkbaar is.
Overigens zou een groot gedeelte van de haar in Amsterdam
opgedragen taak ook door andere vrouwen verricht kunnen worden
(ik zag dit b.v. op de school voor havelooze kinderen), en zeker
is aan elke ontwikkelde vrouw het werk der schoolzuster te loeren.
Wij komen nu tot een andere groep van vrouwelijke sociale
werksters en noemen van deze in de eerste plaats de huisverzorgsters (Vereenigingen voor Huiszorg). Hulp in de huishouding
wordt in verschillende steden verleend. Daarmee wordt niet
zoozeer bedoeld verpleging van de zieke in eigen woning, als
wel hulp in de huishouding tijdens ziekte of reconvalescentie der
huismoeder. Deze hulp kan evenzeer noodig zijn in burgergezinnen als onder armen.
Het groote belang der huisverzorging werd op zoo aardige
wijze duidelijk gemaakt door Prof. Hector Treub, wiens beschrijving ik daarom overneem:
, Moedertje, je zult wat bij ons moeten komen logeeren, dan
zullen we je weer goed in orde maken", is de mededeeling, die
de dokter van de polikliniek na zijn onderzoek aan de patiënte
doet.
„Moet dat, meneer? hoe lang?" is haar vragend antwoord.
Op de nadere mededeeling, dat het verblijf in de kliniek een
week of vier zal duren, volgt een zenuwachtige huilbui en
snikkende vertelt de vrouw, dat zij niet komen kan.
„Om m'n kinderen, meneer. Wie moet er voor die schapen
zorgen, als ik hier in het huis lig?"
„Maar m'n goede mensch, als je nu zoo blijft rondloopen,
tot het heelemaal niet meer gaat en je aan je ziekte bezwijkt,
is het toch nog veel erger, is het niet? Kom, kom, je hebt
toch wel iemand, die voor je kinderen kan zorgen. Je moeder
of je schoonmoeder! Of zusters of schoonzusters. Denk er eens
over."
De patiënte zal er eens over denken en vertrekt, nadat haar
nog eens op het hart gedrukt is, dat het noodzakelijk is, dat zij
ter behandeling komt. Na een paar dagen vinden wij haar op
de ziekenzaal en hooren wij, dat de kinderen bij familieleden
en medelijdende buurvrouwen zijn uitbesteed, dat de oudste
,

,
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dochter, een kind van 12 à 14 jaar, voor het huishouden en
voor den vader zal zorgen.
De vrouw wordt geopereerd en alles gaat goed. Maar op een
goeden dag zien wij in plaats van het lachende, dankbare gezicht,
een paar behuilde oogen, en op de vraag: „Hoe is 't, wat scheelt
er aan van morgen?" komen de tranen opnieuw. „Zij heeft
slechte berichten van thuis", vertelt ons de verpleegster. Dan
hooren wij, hoe een der kinderen licht ongesteld is. „Niet erg,
ziet u, maar de buurvrouw, die het kind bij zich heeft genomen,
is zelf zoo weinig thuis, dat zij niet goed op het schaap kan
passen."
Er valt niet anders te doen, dan de vrouw met een gemoedelijk
praatje zooveel mogelijk gerust te stellen en te hopen, dat de
zaak met een sisser afloopt. Er gaat wel geen week voorbij, dat
ik niet een of ander van de patiënten in de vrouwenkliniek zoo
sta te troosten.
Een andere waarneming, ook al niet zeldzaam, is, dat ik,
's morgens bij eene visite, vol verbazing merk, dat eene patiënte,
die nog een week of wat onder behandeling behoorde te blijven,
verdwenen is. Dan komt de verklaring, dat de man den vorigen
avond gekomen is met het bericht, dat het familielid dat thuis
helpen zou, niet langer blijven kon. Wat de verpleegster of de
assistent ook praatten, het hielp niets ; de vrouw is te vroeg en
ongenezen vertrokken."
Huisverzorgen gaat in den regel niet uit van de gemeente,
maar van particuliere vereenigingen, die dikwijls door de gemeenten gesteund worden. Naast deze neutrale vereenigingen
zijn er tal van R. K. vereenigingen die zich met hetzelfde werk
belasten, zooals de 3e Orde van St. Franciscus, het Maria Verbond en de vooral te 's-Gravenhage en Haarlem bekende Juliaantjes (congregatie van de Heilige Juliana). Waar religieuzen
werken, wordt de huisverzorging natuurlijk goedkoop. Particuliere vereenigingen hebben een aantal helpsters in dienst, die
zij bezoldigen. Voor arme gezinnen is de hulp kosteloos, de andere
betalen naar hun inkomen.
De huisverzorgster moet natuurlijk bereid zijn gedurende de
weken van haar verblijf in het hulpbehoevende gezin, zich aan
zijn levenswijze aan te passen. Zoover mij bekend, is men er
tot nu toe niet in geslaagd meisjes uit den middenstand er toe
te brengen als huisverzorgster in arme gezinnen op te treden,
al heeft men het beproefd. De afscheiding tusschen de standen
is daarvoor te groot in ons land en onze begrippen van fatsoen
-

De huisverzorgster.

223

te overdreven. Het gevolg is, dat de Vereeniging Huisverzorging
te Amsterdam 125 000 per jaar besteden moet, omdat zij alleen
met betaalde hulp , moet werken.
Mooier is de in de protestantsche kerk te Z ü rich ingevoerde
maatregel. Daar slaagde men er in meisjes uit voorname families
er toe te brengen, de moeder in werkmansgezinnen, waar dit
noodig is, te vervangen en ook al het grove werk te doen, dat
deze gewoon was te verrichten. Men wil er de band door versterken, die de gemeenteleden aaneenbindt, tevens opvoedend
op deze helpsters werken en alle uitgaven vermijden.
Het trof mij telkens in Zrich, hoe men steeds naar onbetaalde
hulp uitziet, terwijl wij, naar ik boven aanwees, steeds meenen te
moeten betalen (135). Ik vernam dan ook van eene in beide landen
bekende sociale werkster, dat Zwitserland zich naar haar meening
sneller van de oorlogsmentaliteit had weten los te rukken dan wij.
De huisverzorgster heeft geen speciale opleiding noodig, zoo
zij de gewone huishoudelijke bezigheden kan verrichten.
Deze opvatting wordt niet gedeeld door het gemeentebestuur
te Amsterdam, dat de „wijkhuishoudster" door een 2-jarige
wintercursus laat voorbereiden in koken, huishoudkunde, handwerken, wasschen, strijken en kinderverzorging. Hierover handelt
deel V, bl. 30.
Aan de huisverzorging diende zich aan te sluiten een vacantieregeling voor arbeidersvrouwen. Er is in ons land een krachtige
beweging gaande om aan alle arbeiders het recht te verschaffen
op een jaarlijksche vacantie van 8-14 dagen. Hoe gaarne ik
hun dit ook gun, zoo heeft toch dikwijls de arbeider, die thans
slechts 8 uren per dag werkt daaraan veel minder behoefte,
dan de arbeidersvrouw, die 16 uren voor haar gezin werkt en
daarenboven kinderen baart en zoogt. Daarom heeft de Frauenzentrale te Zürich de „Feriënhilfe fik Frauen" ingericht (136).
Eenerzijds gaat het er om aan de vrouw de gelegenheid te geven
rust te nemen en op krachten te komen, waarvoor een goedkoope
gelegenheid in vacantiekolonies of andere instituten gevonden
moet worden; anderzijds moeten er middelen beraamd worden
om den man en de kinderen gedurende haar afwezigheid te
verzorgen. Vooral tracht men die vrouwen te helpen, die verzwakt
zijn door de beoefening eener huisindustrie en men probeert
dan den werkgever over te halen, in deze mee te werken.
In ons land gebeurt er wel iets in dien zin, maar toch veel te
weinig. Eene woningopzichteres van een huizenblok te Amsterdam weet iederen zomer huismoeders naar buiten te zenden

224

De woninginspectrice.

en het Zuidervolkshuis te Rotterdam doet hetzelfde. Het maatschappelijk werk van het Diaconessenhuis in Haarlem heeft
ieder jaar 8 weken de beschikking over een huis te Abbenes,
waar zwakke moeders 4-8 weken heengaan. Er wordt dan
gezorgd voor uitbesteding der kinderen enz. Sedert mijne aandacht er op gevallen is, blijkt dat sporadisch ook anderen in
deze werkzaam zijn of geweest zijn.
Een zeer belangrijke werkkring is die der woninginspectrice
geworden. Haar werkkring (137) moest ontstaan, toen de woningnood rijk en gemeenten noodzaakte geheele wijken te bouwen of
particuliere bouwmaatschappijen voor dit doel te steunen. Men
had toen niet alleen huurpenningen op te halen, maar ook de
huizen te onderhouden. Daar het nu meestal werkmanswoningen
gold, zoo waren er vele huurders, die eerst tot een behoorlijk
gebruik dezer woningen moesten worden opgevoed. Zoo werd
het de plicht der inspectrice, ook in het belang harer werkgeefster, in de huizen door te dringen en deze van den kelder
tot het dak te controleeren. Ook zonder het te zoeken, kwam zij
hierdoor in contact met het intieme leven der bewoners. Nu
behoorde het wel niet tot de haar oorspronkelijk opgedragen
taak, om zich hiermee in te laten, en wat zij deed bleef vooreerst
liefhebberij. Maar de wijze hoe er gebruik wordt gemaakt van
de gemeentewoningen, staat zoodanig onder invloed van de
maatschappelijke toestanden, dat de denkende en voelende inspectrice daar niet buiten kan blijven. Zoo kan zij veel invloed
ten goede uitoefenen op de gezinnen en zij kan inlichtingen
verstrekken, o.a. betreffende kinderverzorging en opvoeding.
Het ingaan op de maatschappelijke toestanden was ook daarom
niet te vermijden, omdat men aan de gezinnen die huizen
moest trachten te geven, idie bij hun behoeften pasten, ook
moest men voor vredige samenwoning werkzaam zijn, door
eenigszins gelijkwaardige gezinnen naast elkander te doen wonen.
Daarom moet dus de woninginspectrice sociaal goed onderlegd zijn.
De gemeente Amsterdam kiest hiervoor bij voorkeur leerlingen
van de School voor Maatschappelijk Werk, die het eindexamen
met goed gevolg hebben afgelegd. Ook de Vereeniging voor Kinderverzorging en Opvoeding te Amsterdam geeft een cursus
voor aanstaande woninginspectrices. Toch geloof ik niet, dat zij
reeds leerlingen in dit ambt geplaatst heeft. De directies van twee
groote bouwmaatschappijen geven er de voorkeur aan haar

inspectrices in en door de practijk zelf op te leiden. Verder is
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men van meening, dat de leerlingen der School voor Maatschappelijk Werk, direct na het verkrijgen van het diploma, voor dit
werk nog te jong zijn (23 jaar). Men acht het dus wenschelijk,
dat zij eenige jaren eerst ander sociaal werk beoefenen. Ook
worden zij wel eens eerst aan eene geoefende woninginspectrice
toegevoegd.
Er is zulk een opeenhooping van ellende en immoraliteit in
de achterbuurten der groote steden, dat men eerst de 30-jarige
vrouw voldoende rijp acht om dit te verdragen. Zij ziet veel
meer daarvan dan 'de wijkverpleegster, omdat die alleen in de
gezinnen komt als er ziekte heerscht en de menschen dan
meestal op hun best zijn. Toch behoeft men niet te vreezen, dat
de woninginspectrice door al die ruwheid en ellende naar beneden
zal worden getrokken. De ondervinding heeft geleerd, dat haar
werk haar tot eene ten volle ontplooide, moreele persoonlijkheid
maakt. Zoo kan ook de woninginspectrice een der voornaamste
krachten worden ter bestrijding der sociale nooden.
Daarom moet zij dus ook op de hoogte zijn van die wetten, die
een maatschappelijk doel beoogen (kinderwetten, huwelij kswetten, voogdijraden enz.) en van de sociaal-hygiënische zorg
(tuberculose- en 'drankbestrijding, zuigelingenbescherming enz.).
Men zou kunnen zeggen, dat haar kennis dezelfde dient te zijn,
als die van de zuster voor maatschappelijk werk. Beiden zouden
aan dezelfde school gevormd kunnen worden. Haar ambt verkrijgt eene nog meer sociale beteekenis, zoo men zich op het
standpunt plaatst, dat alle kinderzorg in de eerste plaats is
woningzorg, en zoo men verder toe wil geven, dat veel sociaal

werk op 't °ogenblik in een verkeerde richting gaat, doordat
het de menschen uit hun huis haalt (Toynbee werk).
In de mijnstreek heeft de woninginspectrice niets met het
innen der huren te maken, daar is haar taak uitsluitend van
opvoedkundigen aard. Zij geeft in de gezinnen vriendelijke aanwijzingen betreffende schoonmaken, zuigelingenzorg en ziekenverzorging. Zij ziet toe op het schoolgaan der kinderen, zoekt
betrekkingen voor de dochters en wijst den weg waar ondersteuning noodzakelijk is. Zij heeft er ook op te letten dat de
gezinnen geen kostgangers nemen, daar dit in de mijnstreek
verboden is ; haar werk is dus van zeer persoonlij ken aard.
Ook hier meenen sommigen, dat de gediplomeerde verpleegster

de aangewezen persoon is om als woninginspectrice op te treden.
Dit wordt evenwel door anderen beslist ontkend en wel om
boven reeds genoemde reden. Zeer zeker mist zij de kennis voor
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deze taak. Om het opvoedkundige werk der woninginspectrice
te vergemakkelijken, heeft men vooral te Rotterdam (Maatschappij van Volkswoningen) in elk blok huizen een „Zaaltje"
gebouwd voor Toynbeewerk, en waar zulk een zaaltje ontbreekt,
gebruikt men er een schoollokaal voor. In zulk een zaaltje
vindt men een kleine bibliotheek, er worden cursussen in naaien
en knippen en zuigelingenzorg gegeven, gebruik makende van
vrijwillige helpsters of van de krachten, die „Ons Huis" wel ter
beschikking wil stellen. Daar er bij elk huis een tuintje behoort,
wordt in 't Zaaltje les gegeven door een tuinbouwleeraar, men
organiseert er tuinbouwwedstrijden om de netheid te bevorderen.
Daar elk blok te Rotterdam zijn eigen reparatieinrichting heeft,
zoo bieden deze een uitmuntende gelegenheid om aan jongens
een cursus in timmeren te geven. Het bovengenoemde zaaltje
dient tevens voor het spreekuur der inspectrice, waarvan voornamelijk gebruik gemaakt wordt door vrouwen, die er over
allerlei zorgen haar hart komen uitstorten en van haar socialen
raad ontvangen. Verder bouwt men in elk blok een waterstokerij
met badgelegenheid en waschzaal, die niet door het Rijk maar
door de Maatschappij van Volkswoningen bekostigd worden.
Men verwacht, dat zij bij zuinige exploitatie dit zelf zullen
kunnen bekostigen.
In Amsterdam streefde de gemeente er naar in elke buurt
een badhuis op te richten, waarbij evenwel bleek, dat het te
kostbaar werd. Men overweegt of het aanbrengen van een douche
in elke woning (bij de nieuw te bouwen huizen) niet goedkooper
zou zijn. Men meent, dat de bouwkosten per woning hierdoor
slechts met f 50

—

f 75 zullen toenemen, terwijl de huur van zulke

woningen dan met f 0,15 per week zal moeten worden verhoogd,
in welk bedrag de kosten van het voor de douche of badkuip te
gebruiken water zijn begrepen. De door een huiseigenares te
Amersfoort genomen proef, om in de keu ke n onder het aanrecht
een badkuip aan te brengen of in een klein kamertje op zolder,
leidde tot een teleurstelling. De kuipen werden niet gebruikt
maar verwaarloosd, zoodat zij verwijderd moesten worden.
Bij de boven besproken Rotterdamsche zaaltjes behoort een.
vrij achterterrein, dat men wenscht te gebruiken voor kinderbewaarplaats en speeltuin. Enkele huizenbloks te Amsterdam
hebben ook een zaaltje in Rotterdamschen zin.
Veel meer treden daar op den voorgrond de volkshuizen, die in
verschillende wijken door de gemeente werden gebouwd en door
Ons Huis" worden beheerd. Zij vallen niet meer in den smaak
„
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der werklieden en worden dientengevolge meer door de kleine
middenstand bezocht, terwijl de werkman zijn eigen clubhuizen
(volksspeeltuin) heeft ingericht.
Hier stuiten wij dus op een eigenaardig verschil in de mentaliteit der Rotterdamsche en Amsterdamsche volksklasse. Terwijl
de eerste nog gaarne geleid wil worden, wenscht de andere het
Toynbeewerk in eigen hand te hebben.
Te Amsterdam moet men dus niet werken voor, maar met den
werkman. Rekening houdende met deze mentaliteit, wil men
ook in Amsterdam, uit en door de bewoners der huizenbloks,
commissies laten kiezen, die in overleg met den directeur van den
Gemeentewoningdienst een goede bewoning behartigen. Zij mogen
voor de algemeene belangen der huurders opkomen, opmerkingen in het belang der bewoners maken of op aanvraag
adviezen verstrekken. In het tuindorp Oostzaan is dit reeds
doorgevoerd. De werkman in Rotterdam en Utrecht is lang
niet zoo zelfbewust als de Amsterdamsche. Te Utrecht ondervond
men meermalen, dat al wat men aan hen wilde overlaten
door ruzie of onverschilligheid te niet ging. Toch is de vraag
gewettigd of de schuld wel bij hen gezocht moet worden. Op
hoogst doeltreffende wijze tracht men te Rotterdam ook in de
behoeften van onvolledige gezinnen te voorzien. Men bouwde
er een blok, waar, naast een woning voor zulk een gezin
(weduwnaar met kinderen), een andere gezet werd voor een
ouder echtpaar, dat geen kinderen te verzorgen heeft. Deze
woningen zijn door een binnendeur verbonden en het kinderlooze echtpaar verplicht zich te zorgen voor het onvolledige
gezin. Het laatste moet dan de huren voor beide huizen betalen (± f 9 per week voor 2 woningen), maar de weduwe of
weduwnaar is daarmee veel goedkooper af dan met betaalde
hulp. Ook tracht men een lichtzinnig hertrouwen van weduwen
of weduwnaars hierdoor te voorkomen. Een Utrechtsche eigenaardigheid zien wij in de woningen voor zwakke gezinnen (tuberculose), die veel licht en lucht toelaten en van een badgelegenheid voorzien zijn. Zij zijn verspreid over de verschillende bloks
der gemeentewoningen; men rekent, dat zij 10 0 / 0 der woningen
moeten vormen. Zij worden ook in Denemarken gevonden. De
grootste moeilijkheid in de sociale woningzorg veroorzaken de
„ontoelaatbare" gezinnen. Dat zijn dezulken, die elk huis vernielen, waar zij intrekken, men spreekt ook wel van sociaal
achterlijke gezinnen of noemt de voor hen bestemde woningen:
gemeentewoningen met „bijzondere bestemming". Om aan deze
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moeilijkheid tegemoet te komen werden vier verschillende
methoden toegepast:
1 0 . Op de ééne plaats stopt men de huurders, die hun
huizen slecht bewonen in oude gemeentewoningen, wat gewoonlijk
niet veel dwang vereischt, daar slordige gezinnen in den regel
door de buren worden weggekeken, en het slordige gezin zich
dus onder soortgenoten beter op zijn plaats voelt. Door veelvuldig huisbezoek tracht de woninginspectrice verbetering te
bereiken. Gewoonlijk volgt na drie maanden overplaatsing in
eene semipermanente woning.
2 0 . Op een andere plaats volgde men een meer opvoedkundig
woningsysteem : men bouwde controlewoningen in drie klassen,
die streng van elkander afgescheiden zijn. De ontoelaatbare gezinnen komen in de eenvoudigste woningen, die der derde klasse,
en zijn aan allerlei bepalingen onderworpen. Zoo mogen zij
slechts gedurende vastgestelde uren bezoek ontvangen, na 9
of 10 uur 's avonds mogen zij hun huizen niet meer verlaten,
alkohol mag er niet in de huizen gebracht warden, zij zijn
verplicht wekelijks een bad te nemen en zich aan het toezicht van verschillende ambtenaren te onderwerpen. De directie
tracht namelijk haar doel te bereiken in samenwerking met
personen van verschillende richting, die belangstelling hebben
voor maatschappelijk werk en deskundig zijn op 't gebied van
reclasseering.
Deze gezinnen kunnen, naar mate hun gedrag beter wordt,
geleidelijk opklimmen tot de woningen der 2e en le klasse. Het
zou mij te ver voeren hier nog meer op dit eenigszins gecompliceerde en kostbare systeem in te gaan. Men is tot nu toe over
de resultaten tevreden, maar het is de vraag of dit aan het
systeem of aan de leiding is toe te schrijven. Tot deze vraag
komen wij vanzelf, zoo wij letten op de 3e methode, waarop
wij terwille van het contrast uitvoeriger ingaan.
30 . Bij deze laat men de gezinnen in meer natuurlijke omstandigheden, maar opdat zij anderen niet hinderen, vereenigt
men hen in een complex van noodwoningen, waarvan zelfs
honderden bijeen gebouwd werden. Daar zijn dan de haveloozen
vereenigd : de gedegenereerden, de dronkaards, de dieven, de moordenaars, de ouders, die uit de ouderlijke macht ontzet zijn en
toch weer telkens aan nieuwe kinderen het leven geven, en waar
men verder de meest onzedelijke verhoudingen in de gezinnen
aantreft. Dit uitvaagsel der maatschappij, dat alle Toynbeewerk
„beduvelen" noemt, dat den onderwijzer afranselt zoo hij een
,

Ontoelaatbare gezinnen.

229

kind bestraft, dat er niet tegenop zou zien den politieagent te
vermoorden, die zich in deze straten zou vertoonen, stelt men nu
onder uitsluitend vrouwelijk beheer. De bewoners kan men dan
hooren zeggen, dat het een ,duivelsch verzinsel is, om eene vrouw
als Woninginspectrice aan te stellen : ,,Een man zouden we wel
afranselen, maar van eene vrouw moeten wij wel afblijven."
Haar kracht moet schuilen in haar moed, zoodat men haar geen
vrees kan aanjagen. Verder moet zij ter plaatse geboren en
getogen zijn, zoodat zij de volkstaal met haar afkortingen, platheden, grappige woordcombinaties en schertsen beheerscht. Zij
dient al de trucs te kennen, die zulke menschen bedenken, en zij
moet van eene gevatheid zijn, die steeds het rake antwoord weet
te vinden. Zij moet alles weten te vermijden wat irriteeren kan
en dus ook den steun verwerpen, dien de politie haar zou kunnen
bieden. Zij moet de zonderlinge gevoeligheden, de zonderlinge
eerzucht kennen, die er ook nog onder zulke menschen bestaat,
en zij kan deze ontzien daar zij die kent. Zij moet dus de kunst
verstaan de menschen te nemen zooals zij zijn, zij tracht hen
te grijpen daar, waar zij een gevoelig punt ontdekt heeft. Liefst
maakt zij er ook gebruik van om, zelf achter de schermen
blijvende, den een op den ander te laten inwerken. Zij vermijdt
dus het vermanende woord, zij is wars van alle pedanterie, zij
kan er tegen beetgenomen te worden, zij kan daar even hartelijk
over lachen als over een ruwen grap of een grappig scheldwoord.
Wat de opvoedkundige middelen betreft, heeft zij er eigenlijk
slechts één, dat zij dagelijks gebruikt, n.l. den drang om
geregeld huur te betalen, waardoor de gezinnen leeren niet
direct alles uit te geven maar zuinig te zijn. Wellicht zou men
het geheel zoo kunnen samenvatten, dat zij het als een „sport"
beschouwt, om de huurgelden bijeen te brengen en de gezinnen te
reclasseeren. Met dit stelsel zijn reeds schitterende resultaten bereikt, honderden gezinnen zijn er door gereclasseerd, maar natuurlijk vereischt het, dat men over zulke vrouwen kan beschikken,

welk geluk niet voor alle gemeenten zal zijn weggelegd.
4 0 . In Arnhem vinden wij het gezinsinternaat, waar zulke
gezinnen warden opgevoed om een huis behoorlijk te bewonen,
daarna komen zij in een overgangswoning, waarvoor hun ook
meubels en huisraad in huurkoop verstrekt wordt. Men hecht
er daar bijzondere waarde aan, dat door dit opvoedingssysteem
het gezin gereconstrueerd kan worden, zoodat dit niet wegens
de verwaarloozing der kinderen of het wangedrag van den man
uiteengerukt behoeft te worden.
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Bij verschillende van deze systemen wordt de opvoedkundige
werking nog daardoor verhoogd, dat verschillende vereenigingen
er zich met het jeugdwerk belasten. Zoo vindt men er een
gebouw voor niet-schoolsche samenkomsten, voor cursussen voor
volwassenen, voor naaikransjes en daarnaast soms ook schooltuintjes. Ook bad- en waschgelegenheden zal men voor zulke
groepen van woningen niet kunnen missen. In vele gevallen
kost het moeite de dikwijls sedert lang werkelooze mannen weder
aan arbeid te helpen. In Arnhem heeft men ze vooreerst aan
de gemeentereiniging toegevoegd en betalen de bewoners der
huizen er voor, dat hun vuilnisbakken en emmers uit de huizen
naar de vuilnisauto's en terug gebracht worden.
Nauw verwant aan zulke instellingen zijn inrichtingen, waar
men aan verwilderde menschen weer 't werken leert om hen
daarna in de maatschappij terug te brengen, zooals dit te
Leeuwarden geschiedt. Daarover zal bij de Armenzorg gehandeld
worden (138).
Er bestaat verder in de groote steden nog behoefte aan „ontruimingswoningen”. Als een oud blok ontruimd moet worden, of

als woningen door brand vernield zijn, dan zouden de gezinnen
in zulke woningen ondergebracht kunnen worden ; na een jaar
zou men weten hoe zij zich gedragen, om hun een huis te
kunnen aanwijzen in de omgeving, waar zij thuis hooren.
Het zou mij hier te ver voeren om op het vraagstuk in te
gaan, hoeveel ruimte de arbeiderswoning moet hebben. Slechts
wil ik hier mijn overtuiging uitspreken, dat men in vele plaatsen
(Utrecht, Amsterdam enz.) te veel heeft toegegeven aan het
drijven dergenen, die verlangden, dat groote woningen gebouwd
werden. De beste woningpolitiek werd m. i. gevolgd (139) door de
„Maatschappij van Volkswoningen" te Rotterdam.
Wil men de groote woningen, die men gebouwd heeft en die
blijken te groot en te duur te zijn, „de woningen der toekomst"
noemen, dan wil dat zeggen dat men er op rekent, dat de
malaise die wij thans doorleven binnen afzienbaren tijd zal
eindigen. Helaas kan ik bij de overbevolking (140) in ons land en
de wanhopige verdeeldheid van ons volk in partijen en partijtjes
niet zoo optimistisch voelen. Ik geloof veeleer, dat wij een
periode van armoede tegemoet gaan, die geheel Europa zal
treffen, waarvan ik echter de genezing van vele sociale wonden
durf verwachten. Daar ik evenwel meen, dat de hervorming der
maatschappij bij het gezin moet beginnen, en het gezin niet te
scheiden is van de woning, zoo zou ik het natuurlijk met
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vreugde begroeten, zoo men aan ieder gezin een ruime woning
(3 slaapkamers enz.) ter beschikking zou kunnen stellen.
Laten wij thans een socialen werkkring der vrouw bespreken,
die bijna nog niet bestaat, maar die zou kunnen voorzien in
een schrijnenden nood, vooral in steden als Amsterdam en
Den Haag.
Voor wij dezen werkkring onderzoeken, moeten wij eerst den
bestaanden toestand schetsen. Het is de zedelijkheidspolitie
evenals aan onzedelijke jonge mannen bekend, dat er een groote
immoraliteit heerscht onder atelier- en winkelmeisjes (verkoopsters). Men krijgt eden indruk, dat er als het ware een opschuiving
in de prostitutie heeft plaats gehad. De langs de straten zwervende vrouwen verminderden, maar in haar plaats kwamen
deze meisjes, die thans wel meestal uit den werkmansstand
voortkomen, maar toch zeer zeker de allures van den middenstand hebben. De prostitutie heeft (ook onder bescherming der
neo-malthusiaansche middelen) nettere vormen aangenomen.
Onder bedoelde meisjes heerscht in den regel een geest van
immoraliteit, die ook elk nieuw aangekomen meisje, dat anders
wil, onder haar invloed tracht te brengen, zoodat deze zelf
getuigt: „als je geen vriend hebt, dan heb je geen leven hier".
De oorzaak is niet alleen daarin te zoeken, dat de meerderheid
der meisjes sedert lang bedorven is, en nu welbewust ook de
anderen tracht te bederven, maar evenzeer in de omstandigheden,
die haar verplichten om met heeren samen te werken, die van
haar onervarenheid trachten te profiteeren. Ook zijn vele chefs
van firma's, evenals die te Parijs, van meening, dat zulke meisjes
ter hunner beschikking moeten staan. Daarom is het ook vol-

komen onnoodig bij zulke chefs (die vooral in Den Haag en
Amsterdam werden aangewezen) te informeeren naar de zedelijkheid hunner vrouwelijke ondergeschikten, daar zij gemeenlijk
het antwoord zullen geven, dat dit niets te wenschen overlaat,
om hierdoor alle verdere navraag te voorkomen.
Verder geraken deze meisjes onder den invloed van al de mooie
dingen, waarmede zij dagelijks moeten omgaan, die zij dan
natuurlijk ook zelf wenschen te bezitten en te dragen. Daartoe
moet de „vriend" de middelen verschaffen. Ook zoekt men
winkelmeisjes, die er aardig uitzien, die een zekere chique en durf
hebben, van wie men verlangt, dat zij zich beter kleeden dan
de meisjes van haar stand, maar men geeft haar een betaling,
die nauwelijks voldoende is voor kost en inwoning. Zoo is het
begrijpelijk, dat zij naar andere bronnen van inkomsten uitzien,
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wat vooral aan de verkoopster gemakkelijk wordt gemaakt, daar
haar betrekking haar telkens in contact brengt met mannen van
hooger stand. Ook het moreele leven van deze heeren staat
onder den invloed der lage salarieering. Terwijl de werkman
spoedig het maximum zijner bezoldiging bereikt en daarom
vroegtijdig trouwt, klimmen de mannen der middenklasse slechts
geleidelijk op, en is het salaris der eerste jaren zooal niet onvoldoende om te leven, zeker onvoldoende voor hun hooge sociale
eischen. Zij stellen dus een huwelijk uit, te meer daar een zoo
lang mogelijk uitgesteld huwelijk stijgen in stand beteekent. Zoo
worden zij de verleiders der verkoopsters.
Hetzelfde winstbejag en de scherpe concurrentie drijven de
werkgevers er toe 14-jarige meisjes zoo goedkoop mogelijk als
loopstertjes enz. aan te stellen. Gaandeweg steken zij een en
ander op. Men gaat haar dan schiften naar aanleg en handigheid, men specialiseert haar, zoodat zij haar leven lang niets
anders doen dan een of ander stukwerk, waarvoor verdere
geestelijke vorming niet noodig, ja men zou zelfs geneigd zijn
te zeggen, ook niet gewenscht is. Wat hebben nu die meisjes
anders om haar hoofd te vullen dan gedachten aan een vriend,
aan opschik en snoepen en verder prikkellectuur, die haar steeds
verder doet afdalen van den zedelijken ladder? Overigens wordt
niet door iedereen toegegeven, dat men deze verkoopsters en
ateliermeisjes over één kam mag scheren. De onzedelijkheid
zou groot zijn onder de verkoopsters, maar niet onder de werksters op ateliers, daar die niet met het publiek in aanraking
komen. Gelukkig moet de toestand te Utrecht en Rotterdam veel
beter zijn. In de groote steden in het buitenland, waar ik naar
deze meisjes informeerde, vond ik denzelfden toestand als in
Den Haag en Amsterdam.
Het is uiterst moeilijk voor deze meisjes iets te doen. In de
eerste plaats omdat zij veelal tot 7 uur op hun werk moeten
blijven. Waar men haar in clubjes vereenigen wil of ook naar
de Roomsch Katholieke patronaten wil laten komen, zullen zij
toch zeker niet voor 7 1 / 2 uur ter plaatse kunnen zijn. Blijven
zij daar dan tot 9 uur, wat toch noodig is om een vormenden
invloed op haar te kunnen uitoefenen, dan moeten zij zich
bij thuiskomst aanstonds ter ruste begeven en kunnen niet meer
deelnemen aan het huiselijk leven. Daarom verzetten zich reeds
de ouders hiertegen. Zijn zij evenwel reeds zoover gekomen, dat
zij het flaneeren langs de straat met jongelui hebben leeren
kennen, dan zijn zij onbereikbaar geworden. Een verandering in
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dien toestand zou kunnen worden gebracht, wanneer alle meisjes
op industriescholen werden opgeleid en de ateliers hun werksters van daar moesten recruteeren. Dan zouden de leidsters
van industriescholen en de ouders er zich evenwel tegen verzetten, dat hun leerlingen en kinderen zich zouden mengen met
het eerst genoemde soort meisjes. Zij zouden eischen, dat de
winkels en ateliers uitsluitend met leerlingen dezer scholen
werkten, die daar zoowel intellectueele als moreele leiding ontvangen hebben. Blijven zij in contact met de school, die haar
opgeleid heeft, zoo zouden zij ook gedurende haar verdere leven
onder beschaafde leiding blijven. Daartegen verzet zich evenwel
het belang der industrieelen, die weliswaar gaarne goed opgeleide meisjes willen engageeren, maar niet de door haar geëischte
hoogere loonen willen betalen (141).
Een andere gedachte gaat uit van het Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid. Dit brengt ons tot den nieuwen werkkring der
vrouw, waarop boven gezinspeeld werd. Genoemd bureau
wenscht, dat in alle ateliers of werkplaatsen, waar vele meisjes
werken, een ontwikkelde leidster aangesteld wordt, die bereid
is volkomen hetzelfde werk als de meisjes te doen. Zij zou
eenvoudig door haar gedrag en haar gesprekken invloed ten
goede uitoefenen, daargelaten de overige leiding en vorming,
die zij bereid is te geven. Zulk een regeling vereischt, dat
in de eerste plaats beschaafde vrouwen zich hiervoor beschikbaar willen stellen, ten tweede dat men geleidelijk een zoodanigen

drang op de werkgevers zou kunnen uitoefenen, dat zij zulke
leidsters accepteeren en eventueel salariëeren. Het zou ook
zeer wel mogelijk zijn, dat na proefneming bleek, hoe door
de ontwikkeling eener betere geestesrichting ook de „efficiency"
zou winnen, en ware dit zoo dan zou een aanvankelijk verzet
wel spoedig door eigenbelang gebroken worden.
Enkele proeven, die genomen werden : een door het Nationaal
Bureau voor Vrouwenarbeid, een door een fabriek uit eigen
beweging slaagden geheel naar wensch. Het aanstellen van eene
leidster verdient volgens genoemd bureau niet alleen aanbeveling,
om ateliermeisjes of verkoopsters van modeartikelen en manufacturen te leiden, maar evenzeer voor de waschindustrie en andere
plaatsen, waar vele meisjes te samen werken.
Er doet zich daar hetzelfde verschijnsel voor, waarop bij de
kazernes gewezen werd (bl. 71), n.l. het ontstaan van de ruwe ziel
der massa, waardoor de grofste elementen de fijnere overheerschen,
en al wat fijn gevoel en plichtsbetrachting eischt belachelijk
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wordt gemaakt. Vandaar de klacht niet alleen over de geringe
ontwikkeling der meisjes, maar ook over haar gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel; het tijd verbeuzelen, het te veel praten,
het telkens thuis blijven onder het voorwendsel ziek te zijn, het
wegloopen uit de betrekking van den eenen dag op den anderen.
Daarom ontwikkelen zich onder haar ook niet die leidstersnaturen, die toch noodig zijn voor de beter gesalarieerde betrekkingen, zij missen alles wat hiervoor noodig is. Zij bezitten niet
de handigheid zelfs om ,een pakje te maken, hebben gebrek aan
smaak en aan commercieel inzicht. Overal zou dus aan de
meisjes een andere levensopvatting moeten bijgebracht worden,
waardoor vanzelf, zoowel haar smaak, als haar verantwoordelijkheidsgevoel zouden winnen (142).
Dat hier verandering moest komen, heeft ook de Vereeniging
van Patroons in het Dameskleedingbedrijf te Amsterdam ingezien, die een school heeft opgericht voor lingerie en costuumnaaisters, welke druk bezocht wordt. Men neemt meisjes aan van
12 14 jaar, dus die de lagere school hebben bezocht, maar
nog niet te werk mogen warden gesteld. Na die twee jaren
durende opleiding worden zij in de industrieele inrichtingen te
werk gesteld.
Hiermede wordt slechts aan één der bovengenoemde bezwaren
tegemoet gekomen, want het spreekt toch vanzelf, dat al zijn deze
meisjes onder goede leiding geweest, zij daarna ook onder leiding
moeten blijven. Het gaat er immers om den boven aangewezen
kwaden geest der menigte te bestrijden, die zijn invloed direct
ook op de goed en zedelijk opgeleiden zal uitoefenen.
Er is hier dus nog een grootsche taak weggelegd voor vrouwen,
die bereid zijn zich te wijden aan haar bedreigde zusters. Hetzelfde geldt van de nog zoo onontwikkelde zorg voor fabrieksmeisjes, waarover in deel IV, bl. 215-223 gehandeld wordt.
Wij hebben nog een andere taak voor de sociaal voelende
vrouw te noemen, die in ons land nog niet bestaat, en die kort
kan worden weergegeven met het woord schoolbezoekster.
De taak der schoolbezoekster (143) zou men kunnen opvatten
als een uitbreiding van die der schoolverpleegster, of zij is, zooals
o. a. in Duitschland, eene aan de school verbonden zuster voor
maatschappelijk werk. Op de Duitsche gebruiken zullen wij
hier niet verder ingaan, maar alleen de Amerikaansche schoolbezoekster bespreken, wier werkkring veel meer omvat.
Deze heeft in Amerika eenerzijds een lokaal op school om
voortdurend in contact te blijven met de onderwijzers, die haar
-

De taak der schoolbezoekster.

235

alle bezwaren mededeelen, die er zich ten opzichte van een kind
op school voordoen, anderzijds is zij ambulant, daar zij de
gezinnen van zulke kinderen opzoekt om de redenen voor de
bezwaren te vinden. Het kan zoowel dienstig zijn met de moeder
alleen te praten, als ook het kind waar te nemen in zijn natuurlijke gezinsomgeving. Door met de ouders te praten wordt tevens
hun belangstelling in de school en het onderwijs verhoogd en
de ouders worden tot medewerking gebracht. Ook helpt zij de
ouders om de juiste behandeling van het kind te vinden. Zij
bezoekt ook de speeltuinen en de straten, waar lastige kinderen spelen om hen daar gade te slaan.
Dikwijls leiden de ondervindingen der schoolbezoeksters tot
onderwijsverandering, zooals tot inrichting van speciale klassen,
verder tot school-clubs, schoolvoeding enz. De schoolbezoekster
moet verstand hebben zoowel van het onderwijs als van sociale
voorzorg, dan zal zij niet alleen misdaad en verwaarloozing
kunnen voorkomen, maar in de betrokken gezinnen ook hetzelfde werk kunnen verrichten, dat de zuster van maatschappelijk
werk doet. Daarmede doel ik op haar optreden als hygiëniste,
bestrijdster van epidemische ziekten, en bemiddelares van
armenzorg.
In de gezinnen, die zij heeft leeren kennen, kan zij ook worden
aangewezen als gezinsvoogdes (Zie D. II). Haar geheele werk
heeft thans een sociaal-opvoedenden invloed op den onderwijzer,
die door haar een beter begrip krijgt van de omgeving, waarin
het kind leeft, Hij zal dan inzien, dat de slechte leerling dikwijls
alleen daarom slecht leert, omdat hij voor en na den schooltijd
overbelast is met werk. Immers gebruiken vele ouders hun
kinderen voor de huisindustrie of voor het rondbrengen van
couranten en dergelijke. Hierover hoorde ik ook de hoofden
der havelooze scholen in ons land klagen.
Korte nachtrust, onhygiënisch leven, onvoldoende voeding,
slecht gezelschap, een verwoest familieleven kunnen zoowel oorzaak zijn van zwakte, als van zenuwlijden, in elk geval van
onnoemelijk veel kinderverdriet.
Indolente, onverschillige kinderen kan men dikwijls veranderen door hun afleiding te bezorgen. Door spel onder leiding
zal ook het onderwijs winnen. Soms verklaart sexueele verleiding
het gebrek aan aandacht. Dikwijls zal de schoolbezoekster den
psychiater moeten raadplegen. In andere gevallen vindt de schoolarts, dat gebrekkig gezicht of gehoor de onverschilligheid verklaart.
Elk kind, dat op school niet voldoet, is een sociaal, geneeskundig
,
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en opvoedkundig probleem, dat individueel moet onderzocht
worden. De schoolbezoekster ondersteunt dus ouders, kind en
onderwijzer en ruimt tal van misverstanden uit den weg. Haar
advies wordt ook gehoord voor de beroepskeuze (Zie D. II), waarvoor zij dus ook de indrustrieele toestanden moet kennen, en in
blijvend contact moet zijn met alle sociale inrichtingen ter plaatse,
die voor het kind werkzaam zijn. Zij wordt de vraagbaak ook
van de geneesheeren, den rechter en de armbesturen.
Er zijn nog andere eigenaardigheden bij het kind, die om
een onderzoek vragen zooals het spieken, dat uit tal van oorzaken geboren kan worden. Evenzeer is men er ten opzichte van
leugen en diefstal niet vanaf door te spreken van een kwaden
wil, maar men heeft ook hier naar de oorzaken te zoeken. De
invloed, dien de schoolbezoekster in een gezin ten opzichte van
één kind heeft uitgeoefend, zal nawerken op de ouders ten bate
der andere kinderen. Zulk eene schoolbezoekster, die paedagogisch en psychologisch is geschoold, zal ook grooten invloed
kunnen uitoefenen op vele kinderen der gegoeden.
In Amerika heeft men aan sommige scholen een onderwijzer
als huisbezoeker, wat mij een prachtige maatregel toeschijnt
om het sociale voelen bij onderwijzers te wekken. Zij controleeren
ook of de wetten betreffende de kinderarbeid wel opgevolgd
worden (144).
Ten slotte wijzen wij nog op de sociale werkster op fabrieken.
De noodzakelijkheid hiervan ontstond door de wijziging der
maatschappelijke toestanden. Hierdoor verdwenen meer en meer
de zelfstandige ondernemers, die met een klein aantal arbeiders
werkten, waarmede zij in dagelijksch contact leefden.
Tevens verdween de gelegenheid voor den arbeider om zich tot
een zelfstandige positie op te werken. In 't klein-bedrijf van
vroeger was er contact en opvoeding en een vasthouden aan
traditie; in het moderne groot-bedrijf is dit alles ondenkbaar geworden. Daar is de arbeider aan zichzelf overgelaten en blootgesteld aan verleiding en allerlei vreemde invloeden. Ieder heeft
slechts algemeene orders op te volgen. Daar tegen verzet zich
de menschelijke geest en zoo ontstaat ontevredenheid. Door de
fabriekswerkster, die tusschen patroon en arbeider in staat en
tusschen beiden bemiddelt, komt er weer een persoonlijk contact,
waardeering der persoonlijkheid en persoonlijk inzicht. De specialisatie der werkzaamheden in die groote ondernemingen heeft
verder ten gevolge, dat men ook ongeschoolde krachten kan
gebruiken; daarom kunnen de jongens reeds vroegtijdig gaan
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verdienen zonder vakopleiding genoten te hebben. Zoo ontstaan
onzelfstandige individuen, die maatschappelijke leiding noodig
hebben.
Het ligt voor de hand dat, waar er zusters voor maatschappelijk werk en wijkverpleegsters moeten zijn, zich dezelfde behoeften, waaraan zij tegemoet komen, zullen vertoonen in de
gezinnen der fabrieksarbeiders. Om elke fabriek heen ontstaan
gewoonlijk wijken, waar voornamelijk de gezinnen der arbeiders
wonen, die op de betreffende fabriek werkzaam zijn. Reeds door
deze concentratie rondom een fabriek ontstaat er een zekere
afscheiding tusschen de fabrieksbevolking en de andere bewoners
in de gemeente. Dit komt zooveel te meer uit daar, waar de
fabrieken, wegens gebrek aan woningen voor hun werkvolk, er
toe overgaan een dorp of dorpen voor hen te bouwen. Vooral
in dit laatste geval, waarbij de fabriek dus ook als huisverhuurster optreedt, is het standpunt van sommige fabriekseigenaren,
dat zij zich niet behoeven te bemoeien met de sociale zorg in
deze gezinnen, niet vol te houden. De eenzijdigheid van deze
opvatting blijkt ook nog hieruit, dat veelal de kinderen van
zulke gezinnen weer werk zullen zoeken op dezelfde fabriek,
daarom zijn de eigenaren geïnteresseerd in een gezond en
geestelijk goed ontwikkeld kroost van hun arbeiders. Verder
leiden de sociale verzekeringswetten (zooals de invaliditeitswet)
er vanzelf toe, dat de werkgever belang moet stellen in de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van den werknemer, daar
beide toch ook een rol spelen bij het vermijden van ongelukken.
Zoo dus elke werkgever bereid is zijn machinerieën te perfec,

tionneeren, zoo zal hij ook niets mogen nalaten, wat de geschiktheid der werklieden voor het werk verhoogt.
Wij zullen er hier niet bij stil staan, welke maatregelen er

genomen worden om het technische arbeidsvermogen der werklieden te verhoogen, daar hiervoor slechts bij uitzondering vrouwelijke leiding gevraagd wordt. Geheel anders staat het met de
opvoedkundige verzorging van de gezinnen der werklieden, die
in den regel aan vrouwen wordt opgedragen (145).
Beide soorten van werkzaamheid worden als „welfare work"
samengevat, beide zijn in ons land nog weinig ontwikkeld. Toch
kan niet betwijfeld worden dat, waar „welfare work" reeds op
een aantal fabrieken bestaat en dit werk in andere landen reeds
tot een hooge ontwikkeling is gebracht, het zich ook in ons
land steeds meer en meer zal uitbreiden. Er zal dus in de eerst
volgende jaren behoefte ontstaan aan ongehuwde vrouwen, die het
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sociale werk op fabrieken zullen kunnen verrichten. Een eigenaardigen vorm heeft dit werk in Zwitserland aangenomen (146),
waar de krachtige ontwikkeling dateert uit den tijd van den
wereldoorlog. Er ontstonden toen overal langs de grenzen tehuizen
voor de soldaten, die door de z.g.n. „Soldatenmtter" geleid
werden. Daardoor raakte de werkman er aan gewend zich
onder de sympathieke leiding van ontwikkelde vrouwen te schikken. De eene fabriek na de andere ging er nu toe over een tehuis
voor werklieden te stichten. Daarvoor stelde de fabriek alleen het
(dikwijls zeer aanzienlijke) gebouw ter beschikking, eventueel
kwam er ook verwarming en verlichting bij, maar overigens
moest zulk een arbeiderstehuis zichzelf bekostigen. Eene hiertoe
opgerichte vereeniging stelt opgeleide jonge vrouwen beschikbaar
om zulk een tehuis te beheeren, op welk beheer de werklieden
ook invloed kunnen uitoefenen.
Zulk een tehuis is in de eerste plaats een alcoholvrij restaurant,
en overigens wordt er ten bate van werklieden, leerlingen en
al hun vrouwelijke familieleden al datgene verricht, wat men
in een goede Toynbeevereeniging gewoon is te doen. Daarnaast
wacht de leidster van zulk een tehuis nog een andere taak, n.l. de
gezinszorg in de huizen der werklieden, waarbij zij ongeveer
hetzelfde werk heeft te verrichten als de zuster voor maatschappelijk werk. Toch strekt haar zorg zich verder uit dan van de
eerste, omdat zij alle gezinnen bezoekt en zich dus niet beperkt
tot diegene, waarbij een of andere gebrekkige toestand of nood
geconstateerd is.
Het ligt voor de hand, dat zulk een sociale werkster op fabrieken geen jong meisje kan zijn, maar dat er jonge vrouwen voor
gevraagd worden van om en bij de 30 jaren, die reeds ander
sociaal werk hebben verricht, maar nu speciaal voor deze taak
moeten opgeleid worden. Daarbij moet haar geestelijke ontwikkeling haar in staat stellen, geheel onpartijdig te zijn ten opzichte
van de verhouding tusschen werkgever en werknemer, en mag
zij zich op de fabriek noch bij de eene noch bij de andere
partij aansluiten. De bovengenoemde vereeniging streeft er naar
zulk sociaal werk op alle fabrieken in te voeren, en het ligt voor
de hand, dat op grootere fabrieken twee sociale werksters zullen
moeten zijn, de eene voor het beheer van het tehuis, de andere
voor het huisbezoek.
Wat in Zwitserland en Frankrijk eerst door den oorlog ontstond, had zich in Amerika, Engeland en Duitschland reeds veel
vroeger ontwikkeld, en hetzelfde kan van ons eigen land gezegd
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worden. Daar had van Marken op de Gist- en Spiritusfabriek te
Delft reeds een halve eeuw geleden het goede voorbeeld gegeven,
dat spoedig werd gevolgd door de machinefabriek der gebroeders
Stork te Hengelo.
Het is hier niet de plaats verder uiteen te zetten, wat er op
Nederlandsche fabrieken in deze geschiedt (147), alleen zij hier vermeld, dat de sociale werkster op sommige fabrieken technische
naast opvoedkundige plichten heeft. Op andere, vooral grootere
fabrieken, zijn deze werkzaamheden gesplitst en de technische
leiding ligt dan meestal in mannelijke handen. Daar noemt
men hen dan „social secretaries" of technische adviseurs, die
vooral de verhouding, die er tusschen mensch en machine bestaat,
bestudeeren. Zij onderzoeken de verschillende werkmethoden, die
het mogelijk maken den man, zonder hem onnoodig uit te putten,
toch het hoogste te doen presteeren, waartoe hij in staat is. Ook is
het psycho-technisch onderzoek gewoonlijk in handen van mannen.
Vrouwen worden dan gebruikt voor dat gedeelte van het
opvoedkundige werk, dat in de gezinnen verricht moet warden.
De opleiding voor opzichteres op fabrieken is in ons land
begonnen (blz. 203), evenwel vond ik geen uitgewerkt programma
ter vergelijking. Daarom verwijs ik naar het Amerikaansche
programma van opleiding, dat bij Macadam te vinden is (bl. 113
tot 118). Daaruit blijkt, dat men bij deze opleiding ook rekening
houdt met efficiency en de psychologie der industrie (148). Het
is vooral Bryn Mowr college (universiteit voor meisjes), dat
voor welfare work opleidt. De belangstelling er voor is trouwens
zoo groot, dat er een internationale vereeniging voor werd opgericht : „International association for the study and improvement
of human relations and conditieons in industry."
Het is zeer gelukkig dat deze sociale werksters geheel in het
leven der arbeiders weten op te gaan. Dit kan evenwel zoo ver
gaan, dat zij zich laten medesleepen tot klassenstrijd en ook
smalend gaan spreken over de andere klassen der maatschappij.
Om dit te voorkomen moet men hen steunen door persoonlij ken
invloed. Men tracht dit in enkele landen te bereiken door alle
fabrieksleidsters jaarlijks weer bijeen te roepen naar de school,
waar zij opgeleid werden, waar dan gedurende een 14-daagsch
verblijf weer alle gelegenheid tot gedachtenwisseling bestaat.
Het valt zeer zeker te betreuren, dat de meerderheid onzer
werkgevers nog zoo weinig voor het sociale fabriekswerk voelt,
al is het begrijpelijk, dat de klassenstrijd, die in ons land (in
tegenstelling met Engeland) zoo op de spits gedreven wordt,
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evenals de lasten der sociale arbeidswetten hen zoo in 't harnas
hebben gejaagd, dat zij alleen nog maar aan afweer en aanval
denken. Bij vele werknemers bestaat ook nog de verkeerde
opvatting, dat zij in „welfare work" philantropie zien, terwijl het
toch volstrekt niet vanuit dit oogpunt mag bezien worden.
Werkgever en werknemer moesten elkander hier vriendschappelijk ontmoeten uit welbegrepen eigenbelang, en dit zal zooveel
te gemakkelijker kunnen geschieden als alle patronage hierbij
zooveel mogelijk vermeden wordt.
Wij hebben sociale werksters op de fabrieken noodig, die tot
alles den stoot weten te geven, maar die daarna leiding en beheer
zooveel mogelijk aan de werklieden zelf overlaten, tenzij dit
uitdrukkelijk anders door hen begeerd wordt, wat gewoonlijk
dáár het geval zal zijn, waar zulk eene werkster de volle sympathie der werknemers en die van hun gezinnen heeft weten te
winnen. Dit zal haar gemakkelijker vallen daar, waar zij (zooals
in Zwitserland) niet door de fabriek maar door eene vereeniging
wordt bezoldigd, die geheel onpartijdig tegenover de fabriek
staat. In dat geval bleek het geen bezwaren op te leveren, als de
kas van de vereeniging voornamelijk op bijdragen der fabrieken
berustte. Waar zulke inrichtingen eerst door de werklieden
bestreden werden, en deze desniettegenstaande toch tot stand
kwamen, plaatsen de arbeiders zich gewoonlijk op het standpunt,
dat men er nu maar zoo veel mogelijk van moet profiteeren.
De vrouwelijke politie-ambtenaar (inspectrice, assistente) vinden
wij thans in 4 steden van ons land. Daar over haar in deel II
(bl. 190) gehandeld wordt, zoo zal ik hier slechts een korte
aanwijzing laten volgen, die ik ontleen aan eene door Mej. C. van
Ooy gehouden voordracht:
„Het gevaar voor de vrouw bij dit werk is hierin gelegen,
dat zij den man nabootst en in die nabootsing blijft steken. Zij
moet het recht hebben om zichzelve te zijn en zich naar den
aard van haar wezen te ontplooien. Zij moet den man niet willen
nabootsen, maar hem aanvullen.
Het werk, dat de vrouw bij de politie vervullen moet, is een
stil, naar binnen gekeerd werk, dat men niet verrichten kan
als men het recht mist zichzelve te zijn. Bij de Amsterdamsche
politie nu wordt aan de vrouw gelegenheid gegeven, zich bewust
te blijven van de eigenheid van haar taak, in verband met het
groote geheel. Niet de vrouw is er de baas, maar zij' is zelfstandig.
De commissaris heeft de lijn, maar verder is het werk verdeeld
tusschen mannelijke en vrouwelijke inspecteurs en mannelijke
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en vrouwelijke agenten, die hun werk echter niet in uniform'
verrichten. Een intuïtief, van duizend kleinigheden aan elkander
hangend sociaal en paedagogisch werk, kan niet in uniform, maar
alleen van persoon tot persoon verricht worden. In wezen is het
een ontzaglijk eenvoudig werk, maar het zit vol problemen; het
is zoo eenvoudig als het leven zelf en daarom is het zoo moeielijk.
De kinderpolitie doet alles wat de politie vroeger voor de
minderjarige kinderen deed, maar meer gespecialiseerd, meer
verdiept, meer uitgebreid. Zij staat met raad en daad de opvoeding bij, onderzoekt kinderverwaarloozing, licht den kinderrechter voor, verricht ten behoeve van de kinderen straatsurveillance, die echter uitgebreid moet worden (de vrouwelijke
agenten laten dit werk hier aan de mannen over).
En het geheim van het werk? Het wil de achting van het
eigen wezen van ieder mensch, ook van den mensch die een
misdaad gepleegd heeft of op het punt is er een te gaan doen,
opwekken. Het beschouwt de kinderen, met wie aanraking wordt
verkregen, als kinderen, die in nood verkeeren. Het gaat uit
van de gedachte, hoe dien nood van het kind 'op te heffen en
het tracht daartoe te komen in overleg met het kind, erkennend
het éigen wezen van het kind en niet uitgaande van het : „je
moet en je zal"!"
De vrouw kan zich verder verdienstelijk maken als ambtenaar
bij de kinderwetten, door te werken voor de boefjes van Pro
Juventute en als gezinsvoogdes. Meer malen werden reeds
vrouwen tot secretaressen van een Voogdijraad benoemd. Over

deze betrekkingen wordt in deel III gehandeld.
Een andere sociale taak van groote beteekenis is het voor.

lichten bij beroepskeuze. Daar bureaux hiervoor slechts in enkele

gemeenten gevonden worden, zoo heeft de vrouw zich hier nog
weinig kunnen doen gelden. Werd het groote belang der beroepskeuze in ons land even ernstig ingezien als in kanton Zrich,
dan zouden wij in alle gemeenten vrouwen vinden, die voor
deze taak werden opgeleid.
Dat de vrouw ten allen tijde een rol heeft gespeeld bij de
eigenlijke armenzorg, behoeft nauwelijks vermeld te worden
en wij vinden haar dan ook bij alle particuliere of gemeenteinstellingen van dien aard.
De Scholen van Maatschappelijk Werk en de vroeger genoemde
cursussen houden daarmee rekening.
De vrouw heeft ook belangrijk werk verricht onder militairen
(Christelijk Vrouwenboek, bl. 328). Hetzelfde kan gezegd worden
KOHLBRUGGE,
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van de landbouwkolonies van ontslagen misdadigers en dergelijke
gedegenereerden. Daar treedt zij evenwel niet als de aangewezen
leidster op, want mannen (concierges, huisvaders) hebben hier
de leiding. Zij tracht hier in den regel ook niet op den voorgrond te treden, maar als vrouw van den concierge wordt
zij door de verpleegden gezocht, die hun hart liever bij haar uitstorten dan bij haar man.
In het 2e deel zullen de bakers en kraamvrouwverpleegsters
genoemd worden, die door vereenigingen van kraamverzorgsters,
het Magdalenahuis te Zetten en tal van andere vereenigingen
worden uitgezonden. Een geheele nieuwe werkkring voor vrouwen
werd onder den naam „Kundendienst, Berater des Publikums" in
Duitschland ingevoerd. In Amerika spreekt men van „service".
De bedoeling is, dat de verkoopster zich leert verplaatsen in
de behoeften der cliënten en doordrongen is van de overtuiging
dat een verkoop, die den cliënt niet volkomen bevredigt, op
den duur slechts de zaak benadeelt. Wel leergin zij alle bezwaren,
die cliënten kunnen inbrengen of gewoon zijn in te brengen,
te weerleggen, maar hun wordt op 't hart gedrukt, dat zij de
hierdoor verkregen oefening nooit mogen gebruiken tegen het
belang der cliënten in.
Het systeem eischt verder, dat het omruilen van het gekochte
zoo gemakkelijk mogelijk worde gemaakt, en dat het publiek
in de verkoopster een betrouwbare raadgeefster leert zien (149).
Er is een andere werkkring voor vrouwen in opkomst, dien
ik van buitengewoon groote beteekenis acht, „de gezinsdienst".
Men is in eenige landen tot de overtuiging gekomen, dat men
de maatschappelijke kwalen niet moet genezen, maar voorkomen. Wij stellen b.v. een gezinsvoogd aan, als een jongen
gestolen heeft, of als een meisje dreigt af te dwalen. Beide
gevallen zijn bewijzen van de desorganisatie van het huisgezin.
Hoeveel mooier zou het niet zijn, als wij het ontstaan van
dergelijke toestanden konden voorkomen. Met dit doel zien wij
reeds toe op de kostkinderen of beschermen wij het kind der
ongehuwde moeder. Ik heb uiteengezet, dat dit ook de nieuwe
denkwijze der politie is, maar er valt in deze nog zooveel
meer te doen. Wij mogen niet wachten tot kinderrijke families
verarmd zijn, tot werkeloosheid of ziekte het gezin verwilderd
heeft, tot de man als alcoholist het gezin verwoestte. Hiervoor is
het noodig, dat wij vrouwen vinden met uitnemende opvoedkundige
gaven, die een gezinsdienst organiseeren, die in relatie tracht te
treden met alle arme gezinnen van een bepaalde wijk. Zij kunnen
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daar raad geven van huishoudelijken aard, wijzen op de belangen der hygiëne, van een gezonde levenswijs, en een gezonde
voeding. Zij kunnen toonen hoe men een zieke aangenaam helpt,
zij kunnen helpen volksziekten te bestrijden, zij kunnen raad
geven bij de opvoeding der kinderen, die lastig zijn of geestelijk
of lichamelijk misvormd.
Daarvoor dienen zij de levenswijze in dien stand ter dege
te kennen, want waar zij raad geven aan onhandige huisvrouwen,
daar moeten zij ook de hulpmiddelen kennen, waarover zij
beschikken. Het instellen van zulk een gezinsdienst voorkomt
ook, dat verschillende gespecialiseerde sociale werksters hetzelfde gezin bezoeken, daardoor komt er eenheid in de leiding,
al zal zij van de hulp der andere sociale werksters gebruik
maken als dit noodig is. Houdt de gezinsdienst er een kaartsysteem op na, dan zal hij de raadgever worden van den geneesheer, het schoolhoofd, den rechter, den gemeenteambtenaar, den
geestelijke, van de leiders van allerlei stichtingen voor armenzorg
en andere. Het ligt voor de hand dat de vrouwen van den
gezinsdienst (is er een mooiere naam voor hen te verzinnen
dan „gezinsdienaresse"?) zitting hebben in alle sociale lichamen,
waarmede haar werk haar in contact brengt om daar van advies
te dienen (150). Dit leidt ons terug tot het vroeger besprokene,
aangaande het sociale werk ten platten lande. Daar heb ik er
voor gepleit, dat er naast de wijkverpleegster of in plaats van
een wijkverpleegster een zelfstandige vrouw moest staan, die
zich in elke landelijke gemeente met het sociale werk belastte.
Kleinere gemeenten zouden gezamenlijk een gezinsdienst kunnen
instellen. Dan zouden wij hetzelfde bereiken wat de Duitsche
„Familien Frsorge" bereikt heeft (151). De Infirmières visiteuses
(152) te Lausanne en Genève verrichten ongeveer hetzelfde werk
als de Duitsche Fiirsorgerin. Ook hier staat voorkomen op den
voorgrond. De onder den naam Fiirsorgerin werkende vrouwen
te Bern hebben een beperkter opdracht.
Overigens beperkt het werk der Fiirsorgerin zich niet alleen
tot het voorkomen, want zij treedt in Duitschland en Amerika
ook daar op, waar wij van ontoelaatbare gezinnen spreken of
een gezinsvoogd benoemen. De navolgende beschouwingen ontleen ik aan een Amerikaansche beschrijving:
Maatschappelijk gezinswerk bedoelt de leden van een gezin
zoodanig te beïnvloeden en te leiden, dat zij zich weer aanpassen
aan de omgeving (gezin, familieleden, werkgever enz.). Dit is
alleen te bereiken door elk lid van het gedegenereerde gezin
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naar zijn aanleg en persoonlijkheid opvoedkundig of psychologisch te helpen tot een correctie zijner persoonlijkheid. Daartoe
dient men alles aan te grijpen wat ter beschikking staat als:
hygiënische en geneeskundige maatregelen, psychologisch onderzoek, huisvesting, het brengen van orde, regeling der huishouding
of keuken, van het onderwijs, werkverschaffing, zelfs vermaak
of amusementen.
Men moet de leden van het gezin leeren zich onderling aan
te passen door elkanders opvattingen en verleden te begrijpen,
waardoor verzoening bereikt, geduld geleerd kan worden. Slechts
door den wil tot wederzijdsche hulp, gehoorzaamheid en liefde
te herstellen zal een blijvend resultaat bereikt worden.
Men trachte in verwaarloosde personen het gevoel van eigenwaarde weder te ontwikkelen of dit te verhoogen, vooral de
overtuiging dat men iets kan en wil; daarbij spelen ook tal
van uiterlijkheden (kleeding, kamerinrichting) een niet te onderschatten rol.
Om dit resultaat te bereiken moet men de wordingsgeschiedenis
der persoonlijkheid kennen en de omgeving (relaties, familieleden, den aard van straat of wijk), waarin de persoon leeft,
waardoor men leert de wereld ongeveer uit denzelfden gezichtshoek te bezien als zij, die men leiden wil. Het kennen der
groeprelaties is even gewichtig als de kennis van het individu.
Als aanknoopingspunt voor onze bemoeiingen hebben wij te
zoeken naar de lichtzijden, die ook in het karakter der meest
verwilderde menschen te vinden zijn of naar datgene, waarin
zij niettegenstaande hun onverschilligheid nog belang stellen.
Soms zal de indirecte methode (beïnvloeding door derden of
door daden) beter tot het doel leiden dan de directe, want wat
men hardop tot den persoon zegt kan als lastig, vermanend of
bestraffend gevoeld worden en tot verharding leiden. Men moet
trachten hen in den waan te laten, dat de verandering in hun
gedrag uit henzelf voortkomt, wat te gemakkelijker valt, als
velen meewerken zonder het te laten merken. Men vermijde
het vooral om voorzienigheid te willen spelen, want dit
verlamt de energie. Men moet de belangstelling van het gezin
wekken door een programma van samenwerking te bedenken.
Men moet den verslapten wil opwekken tot zelfstandig medewerken. Men kan dit soms bereiken door behoeften te scheppen,
die slechts door eigen inspanning bevredigd kunnen worden.
Men moet den moed hebben hen los te laten, men moet hun laten
merken, dat men hen vertrouwt. Volgzame, slaafsche, mooi-
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pratende menschen zijn moeilijker te verbeteren dan recalcitrante. Waar niets schijnt te helpen kan men wel eens verandering bereiken door het geheele gezin tijdelijk op te lossen
en hereeniging als een belooning voor te stellen. Trouwens kan
ook verplaatsing in een heel andere omgeving wel eens goed
werken.
De slechtste gezinsdienst is die, waarbij onderstand verleend
wordt zonder meer. Zij die voor alle werkeloozen denzelfden
steun verlangen omdat dit rechtvaardig zou zijn, vernietigen
het beste in den mensch. Wat zij recht noemen, wordt het
grootste onrecht.
Het trof mij, dat de geoefende gezinsdienares de grootste waarde
hecht aan een vast reconstructieplan.
Door oefening komt zij er geleidelijk toe om uit alle, te harer
beschikking staande hulpmiddelen een combinatie te vormen,
dat is het reconstructieplan. Hieruit blijkt reeds dat naastenliefde niet voldoende is, zij moet gepaard gaan met kennis en
oefening. Daarnaast is ook soepelheid van geest noodig, het
steeds bereid zijn om een gemaakt plan naar omstandigheden
en ondervinding te wijzigen, zelfs in dien zin, dat men tijdelijk
verdwijnt. Niets brengt het bereiken van een resultaat zoozeer
in gevaar, dan te hard van stapel willen loopen, het verlangen
spoedig resultaten te willen zien. Men moet leeren afwachten en
geduld oefenen.
Nu in het voorafgaande de sociale betrekkingen voor vrouwen
besproken zijn, komt het mij voor, dat hier ook eenige woorden
dienen te volgen over de salariëering der sociale werksters.
Toch ben ik mij volkomen bewust, dat dit gelijk staat met het
roeren in een wespennest.
Beschouwt men deze zaak van een materieel standpunt, dan
ligt de eisch voor de hand, dat de goed opgeleide en hardwerkende
vrouw een zoodanig salaris diende te genieten, dat zij er niet
alleen behoorlijk van leven kan, maar dat zij ook verzorgd zij in
geval van ziekte, invaliditeit of bij het bereiken van dien leeftijd,
die haar werkkracht opheft. Nu merken wij evenwel op, dat
in de practijk nergens aan dien eisch wordt voldaan. Voor
Engeland schommelt het salaris tusschen 175 en 250, en de
salarissen in Noord-Amerika zijn weinig beter; uitzonderingen.
daargelaten (Macadam, bl. 204-206). Neemt men nu den zooveel hoogeren levensstandaard in genoemde landen in aanmerking, dan moet men wel tot de gevolgtrekking komen, dat
de bij ons betaalde salarissen van f 1100 tot f 1700 niet slecht te
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noemen zijn. Alleen Duitschland betaalt bij zijn Wohlfahrtspflege
naar verhouding hoogere salarissen, maar daar gaat dan ook
alles van publiekrechtelijke lichamen uit. Dit geldt niet voor
de Landpflegeschwester, wier salaris dan ook zeer laag gesteld
is. De vraag is nu, moet men bij deze lage salarieering blijven?
Ik wijs er ddr' in de eerste plaats op, dat wij de levensbehoeften
ten platten lande niet met die in onze steden mogen vergelijken.
In de tweede plaats bezit elke sociale werkster in haar sekse
een aantal loten, die kans geven op een groote winst, n.l. het
huwelijk, dat haar in den regel van financieele zorgen ontheft.
Daarbij staan haar kansen gunstiger dan die van velen harer
sekse-genooten, omdat haar beroep haar in de gelegenheid stelt
echt vrouw te blij ven, wat van de oud-studente, de ambtenares
enz. dikwijls niet gezegd kan worden. Wordt de eisch gesteld
dat elke sociale werkster een salaris van f 1500 tot f 2500 moet
ontvangen, met recht op pensioen enz., dan zal dit eenvoudig
ten gevolge hebben, dat er slechts zeer weinigen zullen aangesteld worden, en in de behoefte aan socialen opvoedkundigen
arbeid zal dan niet kunnen worden voorzien. Er komt nog bij,
dat naar de opvatting ten platten lande, een salaris van f 1500
tot f 2500 iemand tot een welvarend persoon stempelt, wat het
contact met het volk bemoeilijkt. Daarom juist zijn de religieuzen
en Kapucijnen zoo gewild bij het volk, omdat iedereen weet dat
zij arm zijn.
Mijn grootste bezwaar tegen een „behoorlijke" salariëering
is evenwel, dat haar beroep dan even aantrekkelijk wordt als
dat der onderwijzeres of leerares, zoodat tal van jonge meisjes
zich hier voor zullen aanmelden, die er niet de geringste roeping
voor voelen. Terwijl men zonder roeping nog een bruikbare
leerares kan zijn (bij de bestaande opvatting betreffende dit
beroep), is een sociale werkster zonder roeping een maatschappelijk kwaad.
Hetzelfde ondervond men in de Wohlfahrtspflege in Duitschland, het eenige land waar thans goed betaald wordt.
„Aber dariiber kann man sich nicht tuschen; der charismatische Charakter des Berufs aus der Pionierzeit ist unwiederbringlich dahin. Er ist nicht zu halten, nachdem der Beruf
die Anpassung an die Alltagsfordernisse eines hrgerlichen Erwerhsberufes vollzogen nachdem das Streben nach kisserer
Sicherung fiir die BerufsangeHrigen erfllt worden ist.
Heute stromen viele junge Leute in diese Arbeit hinein, die
von ganz anderen Beweggriinden herkommen als die Pioniere.
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Manche von diesen erschiittern nicht nur den Stand, sondern
den Beruf. Sie geMhrden seine Grundfesten, seine innere Wahrhaftigkeit." (A. Salomon, Die Ausbildung zum sozialen Beruf,
bl. 203.)
Deze waarschuwing mogen zij ter harte nemen, die voor
behoorlijke salarissen ijveren, in de meening juist hierdoor
de meest geschikte elementen aan te trekken.
De sociale werkster moet gedragen worden door haar ambt,
de eer, de sympathie en de liefde, die haar door haar werk vanzelf ten deel vallen. Hetzelfde geldt immers van de religieuzen en
Kapucijnen, van geestelijken en officieren. Daarbij zal zij in
het vertrouwen moeten leven, dat de sympathie en de achting,
die zij verwerft, haar ook zullen beschermen en helpen als
zij hulpbehoevend wordt. Niets heeft de vroeger zoo eervolle
positie der ziekenverpleegster zoo zeer benadeeld als het binnendringen van elementen zonder roeping, het strijden voor het
salaris en de vermindering van het aantal werkuren.
Ik geef toe dat er moed toe behoort om zich op dit standpunt
te plaatsen, maar het dienende werk vraagt om moedige vrouwen!
9. Het beroep der Sociale werkster en zijn eischen.

In de voorgaande beschouwingen zijn een aantal vrouwelijke
beroepen op sociaal gebied besproken, en wij zullen later nog
enkele andere leeren kennen. Het bleek, dat velen dezer sociale
werksters in hoofdzaak hetzelfde soort werk verrichten, vooral
de wijkzuster, de „Landpflegeschwester", de zuster voor maatschappelij k werk, de schoolbezoekster, de woninginspectrice en
de „Welfare worker" op fabrieken. Deze zullen allen in de

gezinnen komen, en zoo zij er in slagen vertrouwen te winnen,
zoo zullen de moeders met haar praten over alle zorgen,
die haar hart vervullen. Dan beginnen de moeders te klagen
over de opvoeding, de voeding en de gezondheid der kinderen,
over gebrek aan gehoorzaamheid, tuchteloosheid en andere moeilijkheden. Zij zullen raad wenschen betreffende beroepskeuze
en werkverschaffing, of zij worden gekweld door bezwaren
ten opzichte der woning of van de huur. Steeds is er behoefte
aan allerlei raad en steun, die niet van financiëelen aard
behoeft te zijn. De meesten kennen de sociale wetten, die toch
in hun belang gemaakt zijn niet, men weet niet naar welk
bureau men zich moet begeven. Dit lijstje zou verlengd kunnen
worden om te toonen, dat elke vrouwelijke werkster, die in
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de gezinnen doordringt, algemeen sociaal geschoold moet zijn
om steeds met raad te kunnen dienen.
Uit het bovenstaande volgt, dat de opleiding althans voor de
genoemde beroepen ten deele dezelfde kan zijn. Eerst tegen
het einde van den studietijd of gedurende een daarop volgend
practisch jaar zal het meer speciale naar voren moeten worden
gebracht, al naar de richting, welke de leerlinge wenscht in te
slaan; zoo zal b.v. de a.s. wijkzuster eerst dan in het verplegen
worden ingewijd (blz. 181).
Daar men er nu naar moet streven, dat niet twee of meer
van deze sociale werksters tegelijker tijd in hetzelfde gezin
komen, zoo zal men de bepaling moeten maken, dat gezinnen
van één huizenblok, dat onder een woninginspectrice staat,
alleen dan door één der andere sociale werksters mogen
worden bezocht, zoo deze in overleg met de woninginspectrice
is getreden. Evenzeer zal de zuster voor maatschappelijk werk
rekening moeten houden met de wijkzuster, de schoolbezoekster
en de schoolzuster. Om hierin eenheid te brengen moeten alle
sociale werksters met een centraal bureau in verbinding staan,
waar de dagboeken of rapporten van allen verzameld warden
en tot één kaartsysteem der behandelde gezinnen warden verwerkt. Dit ware dan eerst te raadplegen voor men een nieuw
gezin gaat bezoeken, en uit het kaartsysteem moet direct blijken
of zeker gezin reeds door één der andere sociale werksters
bewerkt wordt. Zulk een centraal bureau bestaat feitelijk reeds
in onze armenraden en zoo deze worden uitgebouwd, ongeveer
op de wijze zooals dit te Amsterdam is geschied, zoo zal er,
bij verschil in werkwijze toch dezelfde geestelijke invloed van
uitgaan als van een Duitsch „Wohlfahrtsamt" (zie bl. 262); vele
moeilijkheden zullen overigens voorkomen worden, zoo het ambt
der health visitor, der gezinsdienaresse meer op den voorgrond
treedt, zoodat de gespecialiseerde sociale werksters slechts een
aanvullende eventueel een, aan de eerste ondergeschikte rol
vervullen.
Wat de toelating tot eene school voor maatschappelijk werk
betreft, acht ik het ten eenen male onnoodig om het eind-diploma
eener middelbare school te eischen. Immers zal de sociale werkster haar taak even goed kunnen vervullen, al kent zij alleen
haar eigen taal. Al wat in vreemde landen geschiedt en voor
haar gewichtig is, kan haar op jaarlijksche of tweejaarlijksche
herhalingscursussen warden meegedeeld, evenzeer zal hiervoor
een maandblaadje dienst kunnen doen. Wel acht ik het van
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het allergrootste belang, dat de adspirant-leerlingen bewijzen
leveren van een goede huishoudelijke opleiding, al werd
die in eigen huis genoten. Verder late men geen leerlingen tot
de school toe, voor zij bij een of anderen tak van maatschappelijk
werk minstens een jaar lang als volontaire of helpster gewerkt
en voldaan hebben.
Niet minder belangrijk acht ik het, dat de school voor maatschappelijk werk het ware moederhuis voor al de opgeleiden
zij en blijve, waarheen zij zich ieder jaar gedurende een korte
vacantie begeven, om nieuwe inlichtingen te ontvangen en zelf
over haar werk te berichten. Van elk samenzijn met de
directie, van de zielsgemeenschap, die tusschen gelijkgezinden
van zelf ontstaat, zal telkens ook nieuwe bezieling uitgaan.
Bij het instellen eener nieuwe school voor maatschappelijk werk
ware als eerste eisch te stellen, dat zij berusten moet op
vaste beginselen. Want zoo men zelf geen leidende beginselen
bezit, zoo kan men die ook niet van anderen eischen zonder
onwaar te worden. Bij het opmaken van het programma dient
verder vooral de fout vermeden te worden, dat het geneeskundig-hygiënisch gedeelte der sociale zorg eenzijdig op den
voorgrond wordt geplaatst, zooals tot nu toe bij de sociale zorg
in ons land is geschied. Wij moeten de gedachte geen veld
laten winnen, dat geneesheeren geroepen zijn het sociale werk
te dirigeren. Het opvoedkundige gedeelte der taak van de
sociale werkster is minstens even gewichtig, waarop reeds meermalen gewezen werd (bl. 181-190, 213, 218 enz.).
Wellicht zou het daarbij aanbeveling verdienen, aan de aanstaande wijkzuster ten platten lande eene van de overige sociale
werksters geheel afgescheidene opleiding te geven, opdat de
eigenaardige eischen van het platteland goed tot hun recht
komen. Ik ben mij terdege bewust van de moeilijkheid om zulke
nieuwe gedachten ingang te doen vinden, daar behoudzucht
tot de karaktereigenschappen van ons volk behoort.
Het heeft mij bij de vele bezoeken, die ik aan tal van sociale
specialiteiten heb gebracht, telkens weer getroffen, dat de meesten
zich geheel specialiseeren en daarom alleen dat gedeelte zien, waaraan zij zich gewijd hebben. De een ziet alleen de godsdienstige
zijde van sociale toestanden, de ander beschouwt alles van
een financieel of industrieel standpunt. Deze zweert bij het
axioma, dat wie de school heeft de toekomst beheerscht, gene acht
het belangrijker de jeugd met vaste hand te leiden. Socialisten
zien alleen hun maatschappelijk ideaal, vakvereenigingen vragen

250

De eischen voor sociaal werk.

naar het directe voordeel. Anderen letten alleen op verbruikers
en leveranciers en zoeken alle heil in co o peratieve vereenigingen.
Vooral hij (zij ), die met den een of anderen maatregel succes had,
meent daarin het geneesmiddel voor alle sociale naoden gevonden
te hebben. Juist deze eigenaardigheid onzer sociologen versterkte
mij in de overtuiging, dat eene sociale paedagogie geschreven
moèst worden door iemand, die zijn krachten niet aan een onderdeel wijdt, waardoor hij vatbaar blijft het geheel te overzien. Met
bijzondere belangstelling merkte ik daarom op, dat men in
Engeland en Duitschland veel beter het geheel in het oog blijft
houden, waarop reeds bij de bespreking der sociale voorzorg
ten platten lande gewezen werd.
Nog sterker komt dit uit door de instelling der „Wohlfahrtspflege" in Duitschland, die in een volgend hoofdstuk behandeld
zal worden.
Gaan wij thans nader in op de eischen, die aan de sociale
werkster gesteld moeten worden, dus op de grondregelen voor haar
beroep (153). Er werd boven reeds op gewezen, dat naar mijne
meening niemand zich moest aanmelden voor eene opleiding
tot het verrichten van sociaal werk, die zich niet van te voren

beproefd heeft of aanleg en neiging werkelijk in die richting
liggen, of men er roeping voor gevoelt. Voor het verrichten van
sociaal werk wordt vereischt, dat men in zich voelt het verlangen, de plicht zich er aan te wijden. Het sociale geweten
spreekt dan zoo luide, dat men niet anders kan, men kán, men
moet, men wil menschen helpen. Zulke personen bezitten dan
ook, door hun toewijding en liefde, de constructieve verbeeldingskracht, die ons leert het bijzondere van het algemeene, oorzaak
van gevolg te scheiden en door te dringen tot den kern der zaak.
Zooals de recruteering thans plaats heeft, bestaat er evenwel
niet de minste zekerheid, dat de leerlingen aan deze eischen
voldoen. Men meldt zich eenvoudig aan bij eene opleidingsinrichting (zooals de school voor maatschappelijk werk), evenals bij

elke andere school. Men wordt aangenomen en volgt de lessen
zonder zichzelf eerst op de proef te hebben gesteld; wellicht
omdat men eenvoudig een betrekking begeert. Nog veel minder
werd men door anderen beoordeeld en wellicht ook niet door
het leven gelouterd, welke loutering slechts door lijden verkregen wordt. Daar de loutering juist van de grootste waarde
is, zoo betoogt A. Salomon terecht, dat men geen leerlingen
wegens gevorderden leeftijd terug moet wijzen. Wel kan dan zijn,
dat er van de leermeesters of van den geest, die de geheele
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school bezielt, een zoodanige kracht uitgaat, dat onbewuste gaven
in de richting van sociaal werk tot krachtige ontwikkeling komen,
maar men heeft geen recht om te veronderstellen, dat dit regel
zal zijn. Ontbreekt die bezieling, dan krijgen wij werksters, die
voor het salaris werken (154), wat bij sociaal werk ongeveer
hetzelfde zeggen wil, als „meer kwaad dan goed doen". Zooveel
te meer daar zulke personen immers in strijd met zichzelf
handelen, dus onwaar zijn, want zij wenden voor te willen dienen
terwijl hun de hiervoor noodige overgave ontbreekt. Het verrichten
van allerlei sociaal werk, vóór men tot de eigenlijke opleiding
toegelaten wordt, is ook daarom zoo wenschelijk, omdat de ééne
beter bij kinderen past, de andere bij jonge lieden, de derde
bij geneeskundig-hygiënisch werk, de vierde bij ,,welfare work",
zooals b.v. het leiding geven aan fabrieksmeisjes. Alleen in en
door de practijk kan dit vastgesteld worden. Aanbeveling verdient
het steeds met clubwerk te beginnen, daar dit het gemakkelijkste
is. „Gezegend is hij, die zijn arbeid gevonden heeft". (Carlyle).
Het Jigt voor de hand, dat men in deze periode van voorbereiding en zelfbeproeving in den regel niet zelfstandig werkzaam zal zijn, maar slechts onder leiding zal werken. Men kan
dan telkens afwisselen zonder het werk te benadeelen, ook
verkrijgt men hierdoor een algemeen overzicht, ook toont men
alvast door dit assisteerende werk, dat men gaarne dienen wil,
ook zonder op eenige betaling te rekenen. Besluit men daarna
een beroep te maken van sociaal werk, dan zal men zich moeten
gaan specialiseeren, toch trachte men daarnaast een zoo breed
mogelijk overzicht te verkrijgen van alle sociale werk, want alleen
dan zal men later vruchtbaar met anderen kunnen samenwerken. Ook wordt men er dan voor behoed in een eenzijdige
beschouwingswijze te vervallen.
Alle maatschappelijk werk vereischt in de eerste plaats, dat
men geleerd heeft, een goede (sociale) diagnose te stellen. Deze
eisch geldt voor de sociale werkers(sters) evenzeer als voor de
geneesheeren, die er ook steeds mee beginnen moeten een
(ziektekundige) diagnose te stellen. De geneesheer mag er niet
mee tevreden zijn de verschijnselen waar te nemen en deze,
zoo hij kan, weg te nemen. Neen, hij moet de oorzaak trachten
te bestrijden. Hetzelfde geldt voor den socialen werker(ster). Zoo
men de hongerigen voedt, de naakten kleedt en het daarbij
laat, zoo doet men ongeveer hetzelfde als een geneesheer, die er
mee volstaat de pijn te verdooven met morphine. In het eerste
geval moet men de oorzaak der armoede opsporen en trachten
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deze weg te nemen, evenals in het tweede geval de oorzaak van
de pijn. Men verlieze toch niet uit het oog, dat men nooit straatschenderij, drankmisbruik, slechte woning, sexueele immoraliteit
enz. op zichzelf moet bestrijden, maar de oorzaken, die daaraan
ten grondslag liggen. Men leerde dit het eerst bij armenzorg door
het Elberfelder systeem, daarna voor het misdadige en verwaar-

loosde kind, door Pro Juventute en de kinderwetten. Verder staan
alle medisch-sociale maatregelen en wetten op dienzelfden grondslag, en vooral ook het door Dr. Cabot ingevoerde maatschappelijke werk bij klinieken, poliklinieken en consultatiebureaux
(blz. 214-220).
Het diagnose stellen berust op „ondervragen" en dit is een
bijzondere kunst. Steeds dreigt het gevaar, dat men een bepaald
antwoord suggereert of zooals de Duitscher zegt : „hineinexaminiert." Men vrage daarom nooit meer dan noodzakelijk is om
het geval te beoordeelen. Het indringen in alle persoonlijke
familieomstandigheden is ongeoorloofd.
Men zal niet begrepen worden, zoo men zich in samengestelden zinsbouw uit, of gebruik maakt van uitdrukkingen,
die het volk niet kent. Men houde rekening met geestelijke
zwakte of abnormaliteit bij de ondervraagden. Men trachte te
weten te komen, wat hun moreele opvatting is, die geheel anders
kan zijn dan de onze en waardoor men elkander niet verstaat.
Niets is gevaarlijker en bedriegelijker dan het vertrouwen op eigen
inzicht, eigen menschenkennis, eigen fijngevoeligheid, eigen ondervinding, want dit leidt ons er toe veel te ver strekkende
conclusies te maken. Een maatschappelijke regel, die voor 97 0 / 0
der gevallen past, past bij 3 0 / 0 niet en daar hetzelfde van de
geneeskundige diagnose geldt, zoo vrage de maatschappelijke
werker zich steeds af, of hij bij eigen ziekte, die onder de 3 0 / 0
valt, het aangenaam zou vinden door zijn geneesheer gerekend
te worden bij de 97 0 / 0 . Daar wij steeds geneigd zijn elk nieuw
geval te beoordeelen naar vroegere ondervindingen, zoo zijn alle
onze ondervindingen zoowel een voordeel als een nadeel.
Waar men sociale toestanden verbeteren wil, daar leert ons
het contact met menschen, dat men zich niet kan richten naar

de ervaringen en meeningen van een of andere groep intellectueelen, die alle sociale kwalen naar één recept meenen te
kunnen oplossen.
Zoodra men vastgesteld heeft, dat noch werkschuwheid, noch
verwildering, noch liederlijkheid de oorzaken zijn van den nood,
daar is het verleenen en ontvangen van hulp noch genade, noch

De eischen voor sociaal werk.

253

schande maar een plicht der maatschappij. Voldoet zij aan die
plicht, dan zal het steeds op zulk een wijze moeten geschieden,
dat het gevoel van eigenwaarde onaangetast blijft.
Waar op de juiste wijze geholpen wordt, moet bij den geholpene
de wensch ontstaan daarna zelf anderen te helpen; immers ook
de ontslagen gevangene zal een uitnemend reclasseerder kunnen
worden.
Men mag bij het ondersteunen niet uitgaan van vroegere
levensvormen of van hetgeen vroeger aan de behoefte voldeed,
de menschen van dezen tijd kennen geheel andere en meer
gecompliceerde behoeften dan die van 20 jaar geleden.
Niet iedereen kan een dronkaard worden, al wilde hij. Niet
iedereen kan werken al is hij gezond en al is er overal werk
te krijgen. Niet iedereen is in staat óf het goede óf het slechte
te kiezen. Velen zijn geneigd het ongehuwde meisje, dat met haar
eerste kind komt, met zachtheid te behandelen maar haar, die
het tweede verwacht, met gestrengheid. Toch heeft de ondervinding geleerd, dat de laatste gevallen dikwijls veel beter te reclasseeren zijn dan de eerste.
Veroordeel het slechte, maar nooit de menschen. Onderzoek
welke gedachten wel eens in U opwellen, welke droomen in
den nacht uit uw onderbewustzijn opduiken voor gij anderen
veroordeelt.
Men hoede zich toch voor de domme eenzijdigheid, die er toe
drijft steeds aan de alcohol of steeds aan immoraliteit of aan
zwakke gezondheid als eenige oorzaak van alle maatschappelijke
ellende te denken. Evenmin mag men veronderstellen, dat
men de menschen werkelijk beter maakt door overal de kermis
te verbieden, de bioscopen te sluiten of het geheele land droog
te leggen. Vooral zoo hierbij dwang wordt uitgeoefend zal de
immoraliteit er slechts door toenemen.
Evenzeer hoede men zich voor sympathie en antipathie. Men
zij hoogst voorzichtig met het gebruik maken van gegevens, die
men van "derden ontvangt. Wij weten nu toch wel hoe onbetrouwbaar vele getuigen ook voor den rechter zijn ; men moet
zich steeds afvragen of de spreker werkelijk bekend is met de
toestanden, waarover hij spreekt. Wellicht oordeelt hij slechts
naar hetgeen „men" zegt, of voldoet hij slechts aan zijn wensch
goed op de hoogte te schijnen of • zichzelf gaarne te hooren
spreken, of om kwaad te spreken.
Wie sociaal werk wil doen, moet naar locale hulp uitzien, naar
menschen dus, die de locale toestanden en de eigenaardigheden
-
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der bewoners kennen, om aan het gevaar te ontkomen, uniforme
regelingen overal te willen toepassen.
Men moet zoowel de wetten kennen, die invloed kunnen uitoefenen op de gezinnen, als de geestelijke stroomingen ter plaatse,
de onderwijsinstellingen, de arbeidsmarkt, de godsdienstige genootschappen en alle instellingen van socialen aard.
Het is de plicht der sociale werkster materiaal te verzamelen
geschikt voor tij dschriftartikelen, couranten of voordraffiten,
dan kan zij er toe medewerken op grond van haar ondervinding
op de noodzakelijkheid van het maatschappelijk werk te wijzen.
Zij leert immers ook de gebreken onzer sociale wetten kennen,
zij leert de huisvesting beoordeelen, zij bemerkt ook als de
industrie de arbeidswet overtreedt of andere die gemaakt zijn
voor de gezondheid en de veiligheid. Hoe meer er over dit alles
geschreven wordt, hoe grooter de kans zal worden dat het
sociale geweten wordt wakkergeschud.
Wakkergeschud ook in dien zin, dat men het verkeerde
zoowel van het specialiseeren als van het generaliseeren inziet,
dan zorgt men voor soepele wetten, dan houdt men er rekening
mee, dat er zooveel bereikt kan worden door onderling overleg.
Reeds vóór de aanvaarding van een aangeboden ambt onderzoeke men, of er niet te veel bureauwerk aan verbonden is, want
zoodra men daaraan een groot gedeelte van zijn tijd moet besteden, zal men een slachtoffer worden van de bureaucratie.
Wat dit zeggen wil, toont reeds de ondervinding, dat het steeds
particulieren geweest zijn, die de nieuwe wegen en de nieuwe
middelen hebben gevonden, terwijl de wetgever eenige jaren,
soms eerst tientallen jaren later volgde. Wie dus veel bureauwerk te verrichten heeft, die moet vooral contact met particuliere
werkers zoeken om niet te verstarren. Zij, die geholpen worden,
kennen zeer goed het verschil tusschen officieel (gemeentelijk enz.)
en particulier maatschappelijk werk, zij verkiezen steeds het
eerste, daar men dan meer kan eischen, meer kan krijgen, gemakkelijker kan bedriegen. Immers is het gemakkelijk putten uit
de kassen van publiekrechtelijke lichamen.
De sociale werker(ster) moet vooral de psyche der werkende
klasse kennen en haar regelen van fatsoen, die zij niet minder
hoog houdt dan wij de onze. Dan zal men zacht oordeelen,
zoo men ziet, dat al het geld, dat van een levensverzekering ontvangen werd, weer uitgegeven wordt aan een mooie begrafenis,
of zoo al het opgespaarde geld wordt uitgegeven aan een mooie
bruiloft met rijtuigen. Zulke gebruiken zijn gegrondvest op Will
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zelfachting en eergevoel. Kunnen wij niet hetzelfde waarnemen
bij een verarmde uit den middenstand, die, zoo hij verplicht is
bij een officieele gelegenheid of feest te verschijnen, ook den
laatsten cent uitgeeft voor een hierbij passend kleedingstuk of
voor een fooi? Daartegenover staat de buitengewone solidariteit
bij de werkende klasse; men moet rekening houden met hun
groote onderlinge hulpvaardigheid, die alles overtreft wat de
middenstand in deze te zien geeft. Steeds zijn zij bereid weduwen
te helpen, werkeloozen in hun huis te ontvangen, of armen te
ondersteunen, zelfs uit de kassen van co o peratieve vereenigingen,
wanneer een niet aangeslotene gebrek lijdt; al verbreken zij
hiervoor wetten en bepalingen.
Men hoort thans veel schelden op den werkenden stand, die
zijn dochters niet wil afstaan als dienstmeisjes voor den middenstand en men overweegt daarbij niet, dat bij hen de tegenzin
niet minder groot is dan bij ons om het gezin op te lossen;
dat zij bovendien vele slechte ondervindingen hebben opgedaan
met dochters, die aan de verleiding der groote stad werden blootgesteld. Verder beteekent toch ook elke dochter, die het huis
verlaat, een verlies aan werkkracht in eigen huis.
Men moet de gewoonten van den werkenden stand kennen!
Is men b.v. door onbekendheid met het etensuur van het gezin
in huis gekomen, terwijl dit aan tafel zit, zoo verwoedere men
zich niet, dat zij tot geen gesprek te brengen zijn, want: „zwijgend
eten" is bij velen een vaste gewoonte. Het is een uitnemend
gebruik van vele sociale werksters om personen, die geholpen
moeten worden met raad of daad, bij zich op de thee te noodigen.
De onervarenen ergeren er zich dan echter over, dat zij blijven

zitten, niet weg te krijgen zijn. Zij daarentegen meenen, dat dit
hoffelijk is, dat zij moeten wachten tot hun gezegd wordt heen
te gaan.
Men voele zich nimmer de meerdere van hen, die men helpen
wil, men sla geen leer- of preektoon aan maar spreke als tot
een eigen familielid of vriend, die in moeilijkheden is. Men
bedenke, dat al is men de meerdere in sommige opzichten, men
het steeds in andere weer niet is en dat men steeds evenveel te
Meren heeft, als te onderwijzen.
Men mag de armen niet beoordeelen naar de zeden en op vattingen van den eigen stand. Is men werkelijk de meerdere, zoo
toone men dit door zijn bereidwilligheid zich in te leven en aan
te passen. Hiervoor moet men zich op het standpunt kunnen
plaatsen van hen, diep amen helpen wil, want zij moeten
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onze medewerkers worden om tot verbetering te komen. De
vrouw uit den middenstand beoordeelt den werkmansstand
naar haar dienstbode. De welgestelde bewoners der dorpen beweren wel, dat de werkeloozen „verkwisters of dronkelappen"
zijn. Zij vergeten daarbij, dat de werkeloozen, die eenig fut
hadden, het dorp sedert lang verlieten. De arbeider beoordeelt
den middenstand naar zijn werkbaas, huiseigenaar of werkgever
of naar de weelderige gewoonten van 0. W.'er achtige personen.
De sociale werker(ster) vermijde het met armenzorg te beginnen,
want zoo hij (zij ) op zijn (haar) weg het eerst in contact komt
met hen, die reeds gewoon zijn gesteund te worden, zoo zullen
zijn (haar) eerste indrukken niet gunstig zijn. Men zal er door
teruggeschrikt of teleurgesteld worden. Niemand voelt zich op
zijn gemak, die hulp vragen moet, en de verhouding van gever tot
ontvanger maakt vriendschap bijna onmogelijk. Het is moeilijk
vriendschappelijk en gewoon te zijn tegenover een man van
wien men leenen wil. Armenzorg brengt ons in contact met
menschen, die uit ons trachten te halen wat zij kunnen, en dan
dreigt voor ons het gevaar de geheele klasse in dat licht te
bezien. Allen, die verarmden en nu vragen moeten, staan beneden
het gemiddelde, zij zijn zedelijk en lichamelijk verzwakt. Contact
met hen leidt ons of tot eigengerechtigheid of tot sentimentaliteit.
Daarom wees ik er boven reeds op, dat men liever met jongens
of meisjesclubs moet beginnen, met padvinderij of dergelijke.
Kinderen zijn sympathiek, alles wekt bij hen belangstelling,
en zij vervullen ons met hoop. Zoo enen hun leiding tracht
te geven kan men alles gebruiken, wat men zelf kan of weet.
Allen werken mee ter bereiking van hetzelfde doel; geleidelijk
ontwikkelen zij zich tot zelfstandigheid, en heeft men dit bevorderd, dan komt de vriendschap van zelf. Heeft men door gebrek
aan ervaring of omdat men geen orde kan houden, geen succes
gehad met het eerste clubje, zoo zegt dit niet, dat men met een

tweede of derde niet zal slagen, en men zal bij het eerste meestal
niet al te veel bedorven hebben, al heeft men tevergeefs gewerkt.
Door vertrouwelijk om te gaan met kinderen der werkende klasse,
leert men deze van een betere en meer ware zijde kennen dan
bij armenzorg. Van de kinderen uitgaande, tracht men dan in de
gezinnen te komen.
Een waar vriend weet alles van ons en houdt toch van ons,
zoo zal ook de kennis, die wij geleidelijk van arme families
hebben vergaderd, alleen dan van nut zijn, als wij hen hierdoor
als „menschen" hebben leeren liefhebben en niet als armen. Heeft
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men niet van hen leeren houden, zoo is men niet geschikt voor
dit werk.
Behandel hen, die beneden u staan op gelijke wijze als ieder
ander. Sommigen zeggen: ,,ik weet niet wat ik met hen praten
moet". Wees gewoon met hen, praat over dagelijksche dingen,
maar niet over uzelf noch over uw werk maar over hán belangen
of over iets, wat hun belangstelling kan wekken. Men behoeft
niet te dalen met zijn gedachten; wees liever te hoog dan te laag,
in elk geval wees natuurlijk. Onder arbeidersjongens is wel eens
de vraag gesteld wat de kenmerken zijn van een „gentleman".
Vele antwoorden werden gegeven, maar ten slotte waren allen het
er over eens, dat het beste antwoord was : ,,hij die tegenover
alle menschen dezelfde is".
Alleen een arbeidersvrouw weet wat een arbeidersvrouw te
doen heeft. Als men er iets van weet, dan verwondert men er
zich niet over, dat op waschdag het huis vuil is, of dat van vele
kinderen er enkele vuil zijn. Doe al uw huiswerk eenige weken
zelf en zie dan of gij in alles even correct blijft!
Scheld hèn niet uit voor slechte beheersters; als zij de eene
week verdienen en de andere week niet, is het een kunststuk om
dan rond te komen. Zoo een meisje liever haar geld uitgeeft voor
een sieraad dan voor degelijke kleeren of een avondcursus, denk
er dan aan, dat dit toch in alle klassen voorkomt en dat het een
gewoon verschijnsel is der puberteit.
Neem vooral werklieden op in alle besturen en commissies,
dan zult gij hun inzichten leeren kennen en gij zult niet vóór
hen maar met hen werken.
Laat hen niet staan, laat hen niet wachten, geef hun een
stoel, loop geen huis ongenoodigd binnen, wees bescheiden en.
beleefd. Vooral wees opgewekt, wie dit niet kan zijn is onbruikbaar voor sociaal werk. Wie gedrukt is, maakt het
anderen ook!
Verwacht geen dank, verlang niet een resultaat te zien. Het
resultaat komt steeds onmerkbaar langzaam of indirect. Al ons
werk kan tevergeefs schijnen en het toch niet zijn, omdat het
resultaat eerst komt, als men den persoon als onverbeterlijk heeft
laten schieten. De dankbaarheid wordt onderdrukt door het
bij velen bestaande gevoel, dat zij verarmden, omdat iemand hen
bedrogen heeft, of omdat de maatschappelijke toestanden zich
tegen hen keerden. Die zoo voelen zien in alles, wat men voor
hen doet, slechts een afbetaling van iets, waarop zij recht hebben.
Maatschappelijk werk vindt zijn loon niet in dankbaarheid
,
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maar in de ontwikkeling der eigen persoonlijkheid. Helpende,
helpt men zichzelf.
Waar ge steunt en helpt, wees daar snel in het ongelijk bekennen, van een vergissing in de leiding, van een foutieve
beoordeeling. Zoek zelfs de gelegenheid er toe. Juist daardoor
bindt gij de menschen aan uw persoon. Niet kleinachting, maar
hoogachting en liefde verwerft men er door en vooral zelfloutering.
Laat u nooit moedeloos maken door feiten, die op overerving
schijnen te berusten, want op psychologisch gebied weten wij
nog zoo weinig van de wetten der erfelijkheid, en niemand kan
bepalen welk deel der persoonlijkheid door aanleg, welk deel
door het milieu bepaald werd.
Hoed u voor generaliseeren, hoed u daarom ook voor tabellen
maken en statistieken, die tot generaliseeren leiden. Er zijn geen
gevallen, er zijn slechts individuen, die dezelfde eigenschappen
en passies hebben als andere menschen. Spreek daarom ook
nooit over ,,den man", „die vrouw", „dat kind" maar noem
hen, ook zoo gij over hen spreekt, met hun naam of titel.
Een groot gevaar voor de maatschappelijke werkers zijn de
theoretici, want zij redeneeren nooit over menschen met al
hun gebreken en eigenaardigheden maar over: een arme, over
een dronkaard, over een gedegenereerde, over een verwaarloosd
kind als een type of als een gemiddelde. In het beste geval
verdeelen zij dat type dan wel in een aantal variëteiten, maar
voor ons is het aantal variëteiten even groot als het getal dergenen, die om een of andere reden noodlijdend zijn. Daarom
moest elke theoreticus en dus ook elke bureauambtenaar gedwongen kunnen worden om af en toe weer in de practijk te
gaan; dan zou hij weer de realiteit der dingen zien en de teleurstellingen ondervinden, die aan alle sociale werk verbonden zijn.
Hij zou weer leeren den mensch als mensch te nemen en niet
als een geval, dat in zekere rubriek der Statistiek past.
Er is een ander soort theoretici, dat de geheele maatschappij
hervormen wil door één maatschappelijk verschijnsel weg
te nemen, of door één groote radicale verandering. Dat wordt
bij hen tot een idee-fixe, te vergelijken met den wensch van velen
om de kapitalistische klasse te vernietigen, zonder een juist
begrip te hebben van de personen, waaruit deze is opgebouwd.
Voor hen is de kapitalist geen menschelijk wezen meer, met
wenschen en gevoelens als de hunne, hij is een wezen, dat
alleen eigen voordeel zoekt ten koste van anderen. Al wie be,

.
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heerscht wordt door zulk een idee-fixe, die verwerpt al het
sociale werk als onnoodig gepeuter, als onnut om de nooden der
maatschappij op te heffen, en hij verlangt naar een revolutie
om zijn ideaal ingang te doen vinden. Voor de menschheid zou
het een zegen zijn, zoo deze idealisten en droomers ook eens
practisch werk gingen doen, dat zou hun de oogen openen voor
de realiteit. Het practische werk zou hun leeren, dat elke sociale
verandering bij het individu beginnen moet, en dat men een
geheele groep, de maatschappij, een volk slechts wijzigen kan
door geduldige langdurige bewerking van alle individuën en
van elk individu naar zijn aanleg, kennis en karakter. Revolutie
leidt tot dwang en alle dwang voert tot immoraliteit!
Beoordeel bovenal de menschen niet naar uzelf ! Zij hebben
andere bezigheden, andere genoegens, andere opvattingen, andere
idealen. Wat ons eentonig, vervelend, ruw, verschrikkelijk toeschijnt, is het voor anderen niet. Wil toch niet als God zijn, die
de menschen maakte naar Zijn beeld. De meesten onzer zouden
zich zeer ongelukkig gevoelen in des anderen paradijs.
Men bracht den menschen zooveel, waarvan men meende, dat
het voor hen goed moest zijn, omdat het in het oog der intellectueelen goed of begeerenswaardig was. Men begreep niet, dat zij,
die men met al dat fraais gelukkig wilde maken, daar niet voor
voelden, want men had verzuimd hun zieleleven te bestudeeren.
Dit is overal waar, maar springt het meest in het oog, waar men
zooals in de koloniën een geheel anders geaard volk wil leiden,
beschaven, gelukkig maken.
Sociaal werk vereischt gevoel voor rechtvaardigheid, daarnaast
veel verdraagzaamheid en veel geduld, want men moet de kracht
vinden met vele dwazen om te gaan. Geduld, geduld en nog eens
geduld ! Want alles gaat hier langzaam, jaren gaan er voorbij
voor men op een zichtbaar resultaat wijzen kan. Men verliest er
enorm veel tijd mee om aan onontwikkelde menschen iets te
verklaren, wat ons doodeenvoudig toeschijnt; maar het is slechts
eenvoudig, omdat wij aan die gedachte gewend zijn geraakt, wat
voor tal van andere menschen niet geldt. Kunnen wij het
anders verwachten, daar toch steeds veel strijd noodig is om
hoogontwikkelde menschen, de leiders des volks, de regeering er
toe te brengen, een nieuwe gedachte te aanvaarden? Geduld
en verdraagzaamheid hebben wij noodig, want zoowel de jongen,
die haastig gebakerd zijn, als de ouden, die niet meer warm
kunnen (loopen voor iets nieuws, en de dwazen, die alles verkeerd verstaan, en de koppigen, die steeds in oppositie zijn, zien
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de dingen ieder op hun wijze en anders dan wij. Geduld zullen
wij ook leeren, Os wij hebben leeren inzien, dat er ook onder hen,
die de meest invloedrijke ambten bekleeden, vele dwazen zijn.
Laat u niet overmeesteren door al den nood, de ziekte, de
zorg, de vertwijfeling en den laster die ge om u heen ziet en
de onmogelijkheid om in dit alles te voorzien. Het gevoel van
onmacht, dat men hierdoor verkrijgt is zoo goed voor eigen opvoeding. Vele ouders kunnen met hun kinderen niet bereiken
wat zij wenschen. Trouwens is alle opvoeden, ook het sociale,
slechts een „zaad strooien". De oogst hangt af van de geaardheid
van den akker, van zon en regen en niet van ons.
De geneesheer ziet slechts zieken, de belastingambtenaar heeft
slechts met personen te maken, die zoo weinig mogelijk trachten
te betalen, de bankier daarentegen 'met cliënten, die slechts aan
winstmaken denken. Alle drie krijgen dus een eenzijdigen en
averechtschen indruk van de maatschappij. Zoo is het ook met
de sociale werkster, haar bekruipt telkens het gevoel dat de
maatschappij bedorven, haar ondergang nabij is. Tracht nu de
weduwen en de weezen, de natuurlijke kinderen, die gij gekend
hebt te blijven volgen en gij zult verrast staan hoevelen gij later
in geheel andere omstandigheden zult terugzien. In het „alles zal
rechkom" der Transvalers schuilt levenswijsheid.
Sociale werkers moeten zoo weinig mogelijk wantrouwen, want
dat baart wantrouwen. Ziet gij iemand wantrouwend aan, zoo
kunt gij er op rekenen, dat er leugens verteld zullen worden.
Dikwijls hebben wij niet alleen te maken met één individu of
met één gezin, maar met een geheele groep. Dan gaat het er
om het geheel te overzien, hulpkrachten te zoeken, met anderen
samen te werken.
Wie als sociaal werker veel werk wil verzetten, die moet
een club of vergadering weten te leiden met vaste hand, die
moet het verstaan veel aan anderen over te laten, die moet
voelen, dat het geheel hetzelfde is, of de hulp door ons of door
een ander verleend wordt, mits doelmatig geholpen wordt.
Tracht met menschen van allerlei stand en opvatting in
contact te komen en spreek met hen over hun ideeën. Zoek
naar geestelijke afwisseling in herhalingscursussen, door voordrachten te hooren, door een goed boek te lezen over sociaal werk.
Zorg er voor uzelf niet zoodanig te overwerken, dat u de
noodige frischheid gaat ontbreken om nieuwe ideeën in u op
te nemen. Immers is het beter minder werk goed te verrichten
dan veel werk slecht. Het is verlies voor onszelf en voor
,
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anderen, zoo overmatig werk ons noodzaakt absolute rust te
gaan nemen, inplaats van onze vacantie te gebruiken ter vermeerdering van ons weten. Laat de ellende, die ge te zien krijgt
geen aanleiding worden om afstand te doen van het goede en
mooie en blije, dat de wereld en de maatschappij ons aanbiedt.
Ge hebt daarop een onvervreemdbaar recht. Zoo gij zelf niet
meer weet te genieten en te lachen, zoo mist gij ook de suggestieve kracht, die van opgewektheid uitgaat en waardoor men
anderen weer levensmoed geeft. Evenals de geneesheer door zijn
bezoek den zieke tracht op te beuren, weer moed te geven,
al staat de dood achter de deur, zoo moet ook de sociale werkster
haar taak opvatten.
Het einddoel van al ons weten en werken moet zijn, dat wij
onszelf of de vereeniging, die wij vertegenwoordigen, onnoodig
maken!
Wat moet de laatste toetssteen voor onszelf zijn? Dit: Wie
overtuigd is, dat hij de maatschappij „dient", en wie gelooft
dal hij opvoeden kan, die heeft het eerste nooit gedaan en het
tweede nooit op de juiste wijze beoefend. Wie waarlijk dient,
die zucht dat hij het niet kan, wie een waar opvoeder is, meent
dat hij alles verkeerd gedaan heeft, en dat ieder ander het
beter doet dan hij. Dat moet men inwendig voelen, maar
niet van de daken schreeuwen, want het laatste is een uiting
van inwendigen hoogmoed. De ware sociale werker zwijgt er
over, maar worstelt onafgebroken met zichzelf en met anderen.
Van den waren opvoeder geldt nog steeds het wondere woord:
„dat kracht in zwakheid volbracht wordt". Hoe kan het ook
anders, want krachtsgevoel of volitaaktheidsgevoel leidt tot eigenliefde en hoogmoed en dan staat men niet meer naast maar
boven de menschen, dan is dienen en opvoeden niet langer
geesteswerk maar het wordt machinewerk (zooals zooveel in
Amerika), hoe bewonderenswaardig die machine ook zijn moge.

10. De welvaartszorg in Duitschland.
Voor dit land geldt evenals voor Oostenrijk, dat men de bestrijding van den socialen nood in al zijn vormen als „Wohlfahrtspflege" heeft samen gevat (155). Deze wordt in Duitschland
van uit een te Berlijn ingericht centraal bureau geleid, hieronder
staan dan de bureaux der landen of provincies. De laatste zijn
zelf weer concentratiepunten voor de bureaux der gemeenten
en plattelandskringen (Kreise). Door deze instellingen wordt
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de geheele sociale zorg behartigd, evenwel maakt men veelal
een uitzondering voor armenzorg, de arbeidsbureaux, de beroepskeuze en de werkverschaffing, die afzonderlijk geregeld zijn.
Het „Wohlfahrts"- of „Fiirsorgeamt" beperkt zich in den regel
tot het raadgevende en opvoedende gedeelte der sociale zorg.
Het doel van het „Wohlfahrtsamt" is om in de eerste plaats
alle sociale nooden te voorkomen. Slaagt het er b.v. in er voor
te zorgen, dat er geen kinderen meer verwaarloosd worden, dan
zullen er in de toekomst ook weinig misdadigers zijn. Het eindresultaat van deze voorkomende zorg zal dus moeten zijn, dat
tal van thans noodige kostbare inrichtingen en gestichten geleidelijk onnoodig of toch bijna onnoodig worden (idioten- en krankzinnigengestichten enz. uitgezonderd). Men wenscht dit te meer,
daar men in beginsel alle gestichten, van welken aard dan ook,
veroordeelt. Men wenscht dus het gezin op te bouwen, door dit
ten volle aan zijn bestemming te doen beantwoorden. Het ligt
voor de hand, dat waar men zoo het geheele volk wil beïnvloeden, men tal van hulporganen noodig heeft, en van deze
zullen wij hier een der voornaamste de „Fiirsorgerin" bezien.
Haar titel luidt ook ,,Wohlfahrtspflegerin", anderen spreken
van „Stadtfiirsorgerin" of kortweg van „Fiirsorgerin". Ook in
Oostenrijk is dit ambt bekend. Ten platten lande wordt zij
„Kreisfiirsorgerin" genoemd, daar zij haar zorgen over vele
gemeenten uitstrekt. Voor het bereiken van dit ambt is een
staatsexamen ingesteld, loopende over de volgende vakken: gezondheidsleer, algemeene hygiëne, voorbehoedende geneeskunde,
psychologie, paedagogie, volksontwikkeling, economie, sociologie,
sociale wetten en staatsinstellingen, geschiedenis der philantropie
en der sociale zorg, practijk der sociale zorg, sociale vrouwenarbeid, vrouwenbeweging, stijloefeningen, correspondentie, boekhouding, terwijl aan de vrije keus worden overgelaten: geschiedenis der 19e eeuw, inleiding in de philosophie, godsdienstwetenschap en gelegenheid voor stenografie. Deze lijst maakt
een bijna verbijsterenden indruk. Toch zullen wij later zien,
dat niet alle leerlingen al deze vakken grondig beoefenen.
Voor de meesten geldt verder, dat men aan de leerlingen slechts
een algemeenen indruk er van wenscht te geven, dien zij later
door eigen studie kunnen verdiepen. Dit blijkt reeds hieruit,
dat de theoretische opleiding slechts 1 1 / 2 jaar duurt, waarop
een practisch semester volgt, alvorens men een staatsexamen
doet. Gedurende dit laatste semester specialiseert het meisje zich
in de door haar gekozen richting. De eigenlijke opleiding duurt
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dus twee jaar, aan enkele scholen ook wel 2 1 / 2 jaar (Elberfeld)
en het schijnt, dat men geleidelijk 3 jaar gaat eischen.
Al heeft - men nu het staatsexamen met goed gevolg afgelegd,
zoo mag men toch niet naar een der bezoldigde staats- of
gemeentebetrekkingen solliciteeren, alvorens men het bewijs overlegt van een vol jaar practisch werkzaam geweest te zijn en den
leeftijd van 24 (25) jaar te hebben bereikt. Te Charlottenburg
volgt men deze uiterst practische methode, dat tal van sociale
instellingen zich aaneen hebben gesloten voor de opleiding.
De meisjes worden nu in kleine groepen van de eene instelling
naar de andere gezonden en elke instelling heeft zich verplicht,
zulk een groep in den kortst mogelijken tijd, theoretisch en
practisch in haar werkkring in te leiden.
Op deze regeling doelde ik, toen ik er boven (bl. 182) op
wees, dat sociale werksters voor ons land in groote steden
gemakkelijk en met geringe kosten kunnen worden opgeleid,
zoo zich slechts alle bestaande inrichtingen hiervoor aaneen
willen sluiten.
De school (te Charlottenburg) zelf geeft alleen theoretische
voordrachten, waardoor vooral het onderling verband, dat
tusschen al deze instellingen bestaat, naar voren komt. Ook
daar duurt deze opleiding 1 1 / 2 jaar met een half jaar practijk.
Evenals nu in ons land naast neutrale scholen de confessioneele
scholen bestaan, zoo hebben ook in Duitschland een aantal Confessioneele vereenigingen (Christelijke en Roomsch-Katholieke),
verder Vrouwenvereenigingen en Diaconessenhuizen het recht
verkregen voor het staatsdiploma op te leiden. Zulke zijn er o. a.
te Kaiserswerth, Hannover, Elberfeld, Berlijn. Op deze scholen
wordt de volle nadruk gelegd op de Christelijke karaktervorming,
en tracht men de leerlingen te bezielen met den wensch zich
der dienende liefde te wijden. Er zijn thans reeds 46 neutrale

en confessioneele scholen voor maatschappelijk werk, terwijl
wij er slechts vier bezitten.
Wij dienen nog nader op de opleiding in te gaan: voor deze
heeft de regeering de bepaling gemaakt, dat zij, die zich voor het
staatsexamen voorbereiden, zich in drie groepen mogen splitsen.
In een sociaal-hygiënische, in een maatschappelijke en in een
opvoedkundige groep. Hierdoor is tevens het groote aantal vakken
verklaard, dat boven genoemd werd, want aan elk dezer groepen
worden eenige vakken als hoofdvakken aangewezen, terwijl dan
de andere als bijvakken gelden. De leerlinge heeft natuurlijk
het recht 2 of 3 der diploma's te halen. Leerlingen, die geen
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goede vooropleiding gehad hebben, kunnen die op de school
ontvangen (Pro Seminar). Voor 't platteland, waar meerdere
gemeenten zich aaneensluiten tot het verkrijgen van een Kreisfrsorgerin, geeft men over 't algemeen de voorkeur aan de
sociaal-hygiënische groep. Voor deze zijn de eischen van toelating zwaarder dan voor de andere, want zij, die deze richting
kiezen, moeten of het verpleegsters-diploma bezitten of dat eener
zuigeling-verpleegster. Dit schijnt nu wel een zware eisch, daar
wij gewoon zijn, voor de opleiding der verpleegster drie jaren te
rekenen, maar het blijkt, dat deze leerlingen genoemde diploma's
in Duitschland in één jaar halen kunnen. De sociaal-hygiënische
werkster treedt trouwens nooit op als verpleegster in den gewonen
zin, zij wordt er integendeel op gewezen, dat zij dit aan de wijkzuster of anderen heeft over te laten. Men verlangt alleen van
haar, dat zij het vak kent. Het ligt voor de hand, dat deze sociale
werkster in de eerste plaats belast wordt met de zorg voor de
zwangere vrouw, de jonge moeder, den zuigeling, den kleuter (voor
welke men aparte consultatie-bureaux wenscht) en het schoolkind. Men noemt verder als tot haar werkkring behoorende : het
mismaakte kind, het pleegkind, het natuurlijke kind. Verder
voogdij raadszaken en voogdij voor natuurlijke kinderen. Buitendien de zorg voor de arme kinderen, de verwaarloosde kinderen,
het bedreigde meisje, het weeskind. Eindelijk speciale nooden,
gedurende den oorlog ontstaan, door verminking en verarming.
Zij inspecteert verder inrichtingen als crèches, tehuizen voor
schoolgaande kinderen, openluchtscholen enz., die men „half gesloten inrichtingen" noemt. Zij zoekt ook contact met de zoogenaamde „gesloten inrichtingen", die voor bovengenoemde groepen
bestaan (weeshuizen, opvoedingsinrichtingen voor verwaarloosde
kinderen enz. ). Overal heeft zij toegang, al heeft zij met het
beheer zelf niets te maken (Innen.dienst). Men geeft haar reisgeld
om allerlei vergaderingen en congressen te bezoeken, die op
haar gebied vallen. Zij treedt op als bestrijdster van de euvelen,
die door geslachtsziekten en den alcohol ontstaan en helpt bij de
uitzending van kinderen. Tevens geeft zij leiding aan de tuberculosebestrijding en aan de woninginspectie. Ten opzichte van
verschillende van haar werkzaamheden staat zij onder controle
van den gemeente-arts, dien zij ook assisteert op de verschillende
bestaande consultatiebureaux en bij verschillende onderzoekingen.
Dikwijls vervangt zij hem. Overigens staat zij direct onder den
burgemeester. Zij wordt bij haar werk gesteund door vroedvrouwen, tuberculose-inspectrices, hulp in de huishouding, zui-
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gelingen-zusters, wijkverpleegsters en leden van allerlei particuliere vereenigingen en vrijwillige helpsters. Zij kent alle neutrale en confessioneele vereenigingen, die op sociaal gebied in
haar afdeeling werkzaam zijn. Zij houdt spreekuren, om de
menschen raad te geven omtrent armenzorg en sociale verzekering, arbeidsbureaux en andere instellingen, ook geeft zij raad
aan ongehuwde moeders. Zij geeft cursussen of houdt voordrachten, om de bevolking in te lichten op sociaal-hygiënisch
gebied. Opdat zij voor dit alles de handen vrij hebbe, ligt het voor
de hand, dat zij zelf nimmer verpleegt of behandelt, zij is meer
tusschenpersoon dan direct helpende, men tracht haar ook zooveel
mogelijk te ontlasten van alle bureau- of schrijfwerk. Zij heeft een
zeer zelfstandigen werkkring, haar ambt wordt als een post van
vertrouwen beschouwd. Men rekent dat ééne „Fiirsorgerin" voor
10 à 20 000 inwoners noodzakelijk is. Zooveel inwoners vormen dan
een Bezirk met eigen bureau en een aantal vrijwillige helpsters.
Uit het bovenstaande blijkt wel voldoende, dat het ambt der
Fiirsorgerin veel overeenkomst vertoont met dat van den „inspecteur" hier te lande. Evenwel is het werk van den inspecteur
bij ons zeer gespecialiseerd, daarentegen strekt het zich over
eenige provincies uit, die ook door andere inspecteurs bezocht
worden; het is de bedoeling der Duitsche „Wohlfahrtspflege",
om de inspectie over de geheele sociale zorg, binnen zeker
district, in één hand te leggen. Verder verlieze men niet
uit het oog dat, terwijl de inspecteur bij ons (volkshygiën;
kinderhygiëne enz.) niet voor zijn ambt wordt opgeleid, dit
met de „Fiirsorgerin" wel geschiedt. Wellicht geldt het van
haar geteekende beeld, wat de details betreft, niet voor geheel
Duitschland, daar ik mij kortheidshalve tot de bepalingen beperkte, die voor het Regierungsbezirk D ü sseldorf gelden. Dit
wijkt al daarin van de anderen af, dat ook armenzorg en arbeidsbureaux in de Wohlfahrtspflege zijn opgenomen. Toch wordt
overal naar dezelfde beginselen gehandeld, daar de „Wohlfahrtspflege" na den oorlog door een Rijkswet werd geregeld.
Men mag daarom aannemen, dat alle grootere steden thans een
„Wohlfahrtsamt" hebben. Het bestuur van zulk een ambt bestaat
gewoonlijk uit: den burgemeester, eenige gemeenteraadsleden,
eenige bekende philantropen, die deze betrekking eershalve waarnemen. De geheele sociale verzorging der stad wordt vanuit dit
bureau geleid en ook de „Fiirsorgerin" is er aan verbonden. Zulk
een „Wohlfahrtsbureau" splitst zich dan weer in verschillende
afdeelingen, die elk weer ondergeschikte, bezoldigde ambtenaren
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noodig hebben. Op het platteland vormt men kringen van
dorpen, die gezamenlijk een „Kreiswohlfahrtsamt" bezitten.
Op sommige plaatsen vindt men een dirigeerende Fiïrsorgerin.
Aan haar worden alle gevallen gerapporteerd en zij wijst dan
aan, welke van de gespecialiseerde helpsters voor de behandeling
eener zaak in aanmerking komen. Van de Familien Fiirsorgerin
(zie boven bl. 243) gaat het geval dan over naar den dienst der
bestrijding van besmettelijke ziekten of van de schoolzuster
naar de Familien Fiirsorgerin, of naar de assistente van den
voogdijraad of naar de t.b.c.-huisbezoekster. Daarom is het ook
wenschelij k, dat in één district sociale werksters van verschillende
opleiding ter beschikking zijn. Er is in details nog veel verschil
tusschen de landen en provincies.
De leerlingen der 2e groep (,,Wirtschaftliche Wohlfahrtspflege") worden opgeleid voor burgerlijke en andere armenzorg,
dus voor armenraden en maatschappelijk hulpbetoon, voor gemeentewoningdienst, beroepskeuze, opvoedingsgestichten, industrieel Welfare work en inspectiewerk op fabrieken. Verder bureauwerk op allerlei inrichtingen voor sociaal-hygiënische zorg als:
consultatiebureaux voor zuigelingen en tuberculose, poliklinieken
enz., verder voor voogdij raden, kinderpolitie, kinderrechters, reclasseeringsinrichtingen, jeugdcentralen, crèches, bewaarscholen,
raden van arbeid en nog andere instellingen, die in ons land niet
bestaan. Zij moeten natuurlijk vooral de sociale wetten en de
arbeidswet kennen, de werkwijze op fabrieken en in industrieën,
de organisatie van werkgevers en werknemers. Zij moeten weten,
hoe men clubs voor meisjes organiseert, die in de industrie
werkzaam zijn. Zij moeten in staat zijn de directie te voeren
over allerlei huizen of logiesgelegenheden, die voor mannelijke
en vrouwelijke industrieele werkers worden ingericht.
Zij, die zich bij deze groep wenschen te voegen, moeten het
diploma huishoudschool of nuttige handwerken bezitten, of het
bewijs leveren gedurende twee jaar een school voor maatschappelijk werk, of voor kinderverzorging en opvoeding, te hebben
gevolgd. Men neemt ook zulke candidaten aan, die het bewijs
leveren, dat zij gedurende drie jaar sociaal werk in gestichten
hebben verricht. Ook kunnen zij worden toegelaten, die het
diploma eener industrieschool of handelsschool kunnen overleggen naast het bewijs, dat zij een jaar practisch-socialen
arbeid verricht hebben.
De 3e of paedagogische groep moet vooral de vrije jeugdorganisatie kennen, als spelleidster en directrice bij gymnasti-
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sche oefeningen kunnen optreden, zij kent de volksdansen en
den koorzang, naast orgelspel en heeft ernstige studie gemaakt
van het verwaarloosde kind. Haar medewerking wordt gevraagd
voor voogdijraden, voor gezinsvoogdij, om leiding te geven aan,
het bedreigde meisje. Zij assisteert eventueel in crèches, bewaarscholen of organiseert de jeugd na den schoolplichtigen leeftijd.
De vooropleiding voor deze 3e groep is vrijwel dezelfde, als die
voor de 2e groep, behalve, dat hier ook meisjes worden toegelaten,
die gedurende vier jaar (als „Haustochter") in eigen huis de
huishouding hebben beoefend; evenwel worden zij dan aan een
examen onderworpen, dat door den minister wordt vastgesteld.
Boven hebben wij de „Fiirsorgerin" der eerste groep met onzen
inspecteur vergeleken en zeker zijn er, wier werkkring daaraan
beantwoordt. Zeer velen evenwel, vooral die der 2e en 3e groep,
zullen verbonden worden aan een meer gespecialiseerden werkkring en meer handelend, dan wel inspecteerend optreden. Dat
wordt geregeld naar aanbod en persoonlijke neiging.
De „Wohlfahrtspflegerin" zal in den regel staats- of gemeenteambtenares worden, wat een vrij goed bezoldigde betrekking
genoemd mag worden.
De thans bestaande politieke en financieele toestand in Duitschland heeft het natuurlijk onmogelijk gemaakt, overal zulke
sociale werksters aan te stellen en men moest naar goedkoopere
krachten uitzien. Bovendien wenschten de verschillende kerken
in Duitschland de sociale zorg niet uit handen te geven, waarom
de bovengenoemde confessioneele scholen niet alleen voor het
staatsdiploma der „Fiirsorgerin" opleiden, maar ook een meer
eenvoudige opleiding voor die meisjes hebben, die hun werkkracht in dienst der kerkelijke gemeente wenschen te stellen.

Daar speelt de godsdienstige opleiding natuurlijk een belangrijke
rol, terwijl de eischen voor de vooropleiding minder streng zijn.
Het salaris is zeer klein, men werkt uit toewijding. Ook heeft
de opleiding aan zulke Christelijke scholen voor maatschappelijk
werk de bedoeling, om aan elke vrouw een goed begrip te
geven van sociaal werk, in het .vertrouwen, dat zij dit ook als
huismoeder in haar directe omgeving zal toepassen. Voor haar,
die zich geheel aan dit werk willen geven, duurt de opleiding
één jaar en heeft in den regel in Diaconessenhuizen plaats. De
opgeleiden worden vooral de assistenten der predikanten bij
alle sociale werk, dat in Duitschland, veel meer dan bij ons, van
de kerken uitgaat. Predikanten zijn daar dikwijls overladen met
sociaal werk.
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Het laatst verschenen werk over Duitsche toestanden, dat ik
in handen kreeg (156), toont dat men met Duitsche „Griindlichkeit" en administratief talent den socialen dienst gesystematiseerd en gecentraliseerd heeft. Het is een gecompliceerd
lichaam van ambtenaren geworden, waarbij mannen in den
regel de leiding hebben en de uitvoering aan vrouwen wordt
toevertrouwd. De administratieve schema's (tableaux) die Marie
Baum geeft, toonen het stelsel duidelijk. Daarbij zouden deze
tableaux nog veel gecompliceerder geworden zijn, zoo zij ook de
rijksbemoeiingen daarin had opgenomen. Men kan dit werk bewonderen zonder evenwel den wensch te voelen, zoo iets in eigen
land na te bootsen, trouwens wordt ook in Duitschland de
schaduwzijde van die bureaucratie duidelijk gevoeld (157).
Verder trof mij in dit werk dat de bovenbesproken Familien
Fiirsorgerin (gezinsdienaresse) meer en meer het locale middelpunt wordt, waar omheen zich de gespecialiseerde zorg groepeert.
Op den Fiirsorge-arzt ben ik niet ingegaan, belangstellenden verwijs ik naar de literatuur (158). Zij spelen een veel belangrijker
rol dan de gemeentearts bij ons.
11. Vrouwenvereenigingen voor sociaal werk.

Vrouwenvereenigingen bestaan er in ons land vele, alle met
een betrekkelijk beperkt doel, dat in de meeste gevallen buiten
de lijst van onze beschouwingen valt.
Daar zijn de vrouwenvereenigingen te noemen, die in de eerste
plaats streden voor de verruiming van het arbeidsveld der vrouw,
voor haar maatschappelijk- en rechtsbelang, voor haar invloed
op de wetgeving, haar staatkundige ontwikkeling en gelijkstelling
en eindelijk voor het kiesrecht. Men streed dus voor de rechten
der vrouw en bereikte vrijwel alles, wat men gewenscht had.
Zoo kon er van een voleinding van het feminisme (159) gesproken
worden. Daarom kunnen alle deze vereenigingen slechts nog
het doel hebben om vast te houden wat verkregen werd en
verder ook om haar leden voor te lichten op politiek en sociaal
terrein. Zij zouden zich ook kunnen vervormen in politieke
vereenigingen, die zich al of 'niet aan de bestaande partijen
aansluiten; evenwel valt hiervan nog weinig te bemerken.
Naast deze ontstonden de vereenigingen, die de zedelijkheid
wenschten te bevorderen, of die de philantropie wilden beoefenen,
daarbij evenwel meer aan de sociale wetgeving, dan aan het zelf
,,dienen" dachten. Meer op sociaal terrein begaven zich (lie
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vereenigingen, die zich het lot van kraamvrouwen, jonge meisjes
of van kinderen aantrokken en zich daarbij dus op één of
ander gebied specialiseerden. Van vele van deze vereenigingen
lag het hoogste doel op godsdienstig gebied. Naar eenheid en
samenwerking van al deze vereenigingen werd gezocht. De „Nationale Vrouwenraad" slaagde hierin het best, maar daar de
Raad nu ook vereenigingen van de meest tegenstrijdige politieke
en godsdienstige overtuiging als lid zag toetreden, kan hij weinig
practisch werk verrichten. Het gemeenschappelijk werk beperkt
zich daarom tot een enkel request en geschrift, verder wordt
men op de vergaderingen van elkaars werk op de hoogte
gebracht.
Personen der meest verschillende richtingen ontmoeten elkander,
waardoor men hen, die men principieel bestreden heeft, beter
leert begrij pen. Belangrijk is het actieve medewerken van den
Raad bij allerlei internationaal streven, zooals : de bestrijding van
den handel in vrouwen en meisjes, de zorg voor emigranten
en immigranten, de bestrijding van epidemische ziekten, de
regeling der rechtspositie van vrouwen 'en kinderen in verband
met het huwen van inwoners van verschillende landen, de
bestrijding der T. B. C. e. a. m. Op nationaal terrein heeft de
Raad weinig beteekenis meer, daar de vrouw zich nu door het
stemrecht kan doen hooren.
Wij zien dus dat de Ned. vrouw haar krachten in de eerste
plaats concentreerde op het feminisme en op het beïnvloeden
van den wetgever. De andere vereenigingen die zich tot het
sociale werk beperkten, zijn wanhopig versplinterd en werken
allen op een beperkt terrein. Verschillende daarvan zullen in
de opvolgende deelen van dit werk nog te noemen zijn.
Daar naar wij gezien hebben de eerste vrouwenvereenigingen,
die algemeen van zich lieten spreken voor de economische en
staatkundige rechten der vrouw vochten, dus voor haar „rechten",
zoo moest dit vanzelf leiden tot „emancipatie". Uit de emancipatie
groeide niet alleen het verlangen naar zelfstandigheid, maar ook
zekere verwildering, die bepaald antisociaal genoemd mag
worden. Het was een natuurlijk gevolg van het feit, dat de stroom
der meest actieve vrouwen in banen was geleid, die niet op
sociaal gebied lagen. Daarom dacht men slechts aan de „rechten"
en niet aan de „plichten". De Nederlandsche vrouw werd nu
ook niet die waardevolle sociale werkster, die wij in andere
landen aantreffen. Daarom ontstonden in ons land ook niet die
groote vrouwenvereenigingen der andere landen, die het grootste

270

Sociale vrouwenvereenigingen. Buitenland.

gedeelte der sociale zorg, voor zoover die niet door den wetgever
wordt beheerscht, voor haar rekening nemen.
Evenwel dient erkend te worden dat de vrouwenbeweging,
ook daar waar zij slechts voor Staatsburgelijke rechten streed,
toch indirect het sociale werk der vrouw bevorderde, daar zij de
vrouw zelfbewuster maakte, haar in allerlei besturen bracht
. waar haar aandacht gevestigd werd op de sociale nooden. Weet
zij er niets van, dan kan zij zich door het Nat. Bureau voor
vrouwenarbeid laten voorlichten. Dat dit voorkomt zou Duitsche
en Zwitsersche sekse-genooten zeker doen glimlachen.
Richten wij daarentegen den blik buiten onze grenzen, dan
zien wij daar een geheel anderen toestand. In vele landen, zooals
Zwitserland, Duitschland en Canada (160), vindt men in elke
grootere gemeente afdeelingen van groote vrouwenvereenigingen,
die soms confessioneel, soms neutraal zijn, maar die de politieke
rechten der vrouw geheel buiten beschouwing laten. Zij beperken
zich tot het verrichten van velerlei sociaal werk. In Zwitserland
(161) gaan de vier opleidingsscholen voor Maatschappelijk Werk
geheel van vrouwen uit en worden alleen door vrouwen beheerd.
Evenzeer zorgen de vrouwenvereenigingen voor de opleiding van
zuigelingenzusters, kraamvrouw-verpleegsters, leidsters van be
waarscholen e. a. De consultatiebureaux voor zuigelingen, crèches,
een deel der ziekenhuizen, de vacantiekolonies, de sanatoria voor
tuberculeuze- en andere kinderen, de huishoudscholen, de blindeninstituten, de doorgangshuizen voor ongehuwde moeders of
voor meisjes, die dreigen af te dwalen, de weeshuizen en opvoedingsgestichten voor meisjes, gaan bijna alle van vrouwen uit,
zoodat de Zwitsersche vrouwenbond 114 gestichten bezit en
beheert. Zij bevorderen door cursussen de opleiding der meisjes

tot huisvrouw en moeder, daar waar zij geen huishoudschool
bezoeken kunnen, en trachten aan alle meisjes en vrouwen
zooveel sociaal voelen en zooveel practische huishoudkundige
kennis te geven, dat zij overal, waar dit in haar later leven noodig
zal blijken, nuttig werk op sociaal gebied zullen kunnen verrichten. Men werkt vooral voor arbeidersvrouwen en vermeerdert
het aantal cursussen in tijden van werkeloosheid, men opent
paedagogische bureaux voor allen, die raad wenschen voor moeilijke kinderen en leidt dienstboden op. De Frauen Zentrale komt
op voor de belangen van alle soorten werkende vrouwen (162).
Het spreekt van zelf, dat door denzelfden vrouwenbond tallooze
clubjes voor naai-, knip- en verstelwerk gesticht werden, zooals
die ook in de meeste gemeenten van ons land bestaan. Ook tracht
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de vrouwenbond de zedelijkheid te bevorderen, in den zin van onze
Vereeniging tot verhooging van zedelijk bewustzijn enz., in 't kort
doet de bond al datgene, wat door allerlei vereenigingen in ons
land bevorderd wordt, die evenwel geen afdeelingen van een nationalen vrouwenbond zijn. Het grootste werk, dat de Vrouwenbond.
in Zwitserland tot stand bracht, is wel de bijzonder aantrekkelijke alcoholvrije restaurants, waarvan er in Z rich alleen veertien
bestaan, zoodat de ongehuwde intellectueel uit den middenstand,
evenals de werkman, in elk stadsgedeelte gelegenheid vinden, zich
goed en goedkoop te voeden zonder alcohol te gebruiken.
Het bestaan van zulk een machtigen, nationalen vrouwenbond
heeft voor de maatschappij vooral dit voordeel dat, zoo er een
nieuwe behoefte gevoeld wordt, het niet noodig is voor deze
een nieuwe vereeniging te stichten, maar de gemeente wendt
zich tot de afdeeling der vrouwenvereeniging ter plaatse. Zoo
is bijvoorbeeld in Zwitserland de zorg voor pleegkinderen eerst
van den allerlaatsten tijd en toen kanton Bazel in deze behoefte
wenschte te voorzien, wendde de kantonale regeering zich eenvoudig tot den Vrouwenbond, met de vraag of deze zich daarmede zou willen belasten. Direct was de Bond hiertoe bereid,
er werd een gesalarieerde leidster aangesteld, die door 33, zich
vrijwillig aanmeldende dames, geassisteerd werd.
In Duitschland bestaan „Frauenvereine" op de meeste plaatsen.
Er zijn ook daar Neutrale, Christelijke, R. Katholieke en daarnaast
nog de „VaterMndische", die voornamelijk door den oorlog opkwamen. Bijzonder sympathiek doet het aan, dat deze vereenigingen
zich weer tot samenwerking aaneen weten te sluiten en dat zij
hand in hand werken met de sociale zorg uitgaande van rijk en
en gemeente, van de Diaconessenhuizen en Kerkelijke gemeenschappen. Het zoo groote organisatorische talent der Duitschers
' komt hier op zijn voordeeligst uit. Wij zullen er evenwel niet
bij stilstaan.
Toch verdient vermelding, dat het verarmde Duitschland, behalve over de reeds genoemde 46 scholen voor maatschappelijk
werk, ook over ongeveer 80 scholen voor kinderverzorging
beschikt. Voor ons, die onder den bezuinigingsdruk staan en
dagelijks moeten waarnemen, hoe ook op het meest noodzakelijke
sociale werk bezuinigd wordt, is het beschamend te zien, wat er
op het gebied van sociaal werk in landen als Duitschland en
Oostenrijk verricht wordt. „Die Stadt und Landkreise sind trotz
der Zeit des allgemeinen Abbaues zu der Einsicht gekommen,
dass das wohlfahrtspflegerische Gebiet am allerwenigsten Ein-
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schrkikungen vertrgt." Deze prijzende woorden, gevloeid uit
de pen van een ijverigen socialen werker, zou men in ons land
door de volgenden moeten vervangen. „De regeering is er van
overtuigd, dat bovenal de departementen aan de bezuiniging
onttrokken moeten worden." Wij voeden dus vele ambtenaren, de
Duitscher voedt en verzorgt in de eerste plaats „het volkskind".
Wij zullen hier slechts een der Protestantsche confessioneele
vrouwenvereenigingen bespreken, die tevens de grootste is. Ik
bedoel de vereeniging ,,Frauenhilfe", die voor 25 jaren gesticht
werd en voornamelijk door het initiatief van Luise Otto-Peters
(Hannover) ontstond. Thans zijn aan dit verbond 4150 vereenigingen aangesloten. Het doel der vereeniging is: vorming der
vrouw in Protestantschen zin en het verrichten van allerlei
sociaal werk (163).
Zij zorgt voor crèches, bewaarscholen, kinderspeeltuinen, sanatoria voor kleine kinderen, die tevens voor de opleiding van
kinderverpleegsters benut worden. Zij sticht vacantiekolonies en
zorgt voor de kostelooze uitzending van kinderen naar de zich
vrijwillig aanbiedende gezinnen op het platteland. Zij vormt
jeugdclubs van allerlei aard, zij ontfermt zich over de bedreigde
meisjes door het aanstellen van vrouwelijke politieassistenten,
die zulke meisjes weer op den goeden weg terug trachten te
brengen. Zij stelt vrouwen ter beschikking, die bereid zijn de
gezinsvoogdij over zulke meisjes te aanvaarden of neemt haar
in doorgangshuizen op. De leden treden op als voogden voor
natuurlijke kinderen en wijzen pleegouders voor zulke kinderen
aan. „Frauenhilfe" heeft een school, waar jeugdleidsters gevormd
worden en de locale afdeelingen geven cursussen van velerlei.
aard (Eerste hulp, zuigeling- en kinderzorg, industrieele opleiding, rondreizende kookcursussen, verven, schilderen enz. ). Zij
verrichten vooral sociaal werk onder vrouwen. Er werden huizen
voor oude vrouwen gesticht (Pro Senectute); men verschaft werk
als bij ons door ,,Arbeid adelt" geschiedt, men verleent hulp in
de huishouding, waar dit noodig blijkt, of daar, waar de huisvrouw haar wasch en naaiwerk niet af kan; Frauenhilfe regelt
de verhouding tusschen de werkgevende vrouw en de vrouwelijke
dienstboden, zorgt voor de ontwikkeling van die meisjes en geeft
haar leiding. Zij werkt samen met de huisvrouwenvereenigingen
om aan alle huisvrouwen het zuinigste beheer te keren en om
alles uit de voedingsmiddelen te halen, wat er in zit, waarvoor
cursussen gegeven worden. Zij richt huizen in voor fabrieksmeisjes, waar deze hetzij een tehuis in een gezellige omgeving
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vinden, of waar zij hun avonden kunnen doorbrengen. Men
vormt vereenigingen van fabrieksmeisjes voor vorming en huishoudonderwijs, in aansluiting met de Christelijke vakvereenigingen,
onder toepassing van zelfbestuur. Men heeft ook sanatoria voor
fabrieksmeisjes gesticht. Voor de allerarmsten stelt men in den
winter verwarmde lokalen ter beschikking, men bestrijdt de
drinkgewoonten, door overal lokalen te openen (Kaffeestuben),
waar geen alcohol verstrekt wordt. Haar leden bezoeken zieke,
oude, blinde, eenzame menschen en verleenen hulp bij het godsdienstonderwijs.
„Frauenhilfe" heeft een groote school voor maatschappelijk
werk te Hannover. In de jaren 1920/21, haalden hier 1102
meisjes het boven beschreven staatsdiploma, waarvan 863 geplaatst werden. Ook hier vinden wij de reeds voor Zwitserland
genoemde sympathieke methode, dat de school steeds in contact
blijft met alle leerlingen, waar zij ook geplaatst zijn. Dit geschiedt
eenerzijds door een blaadje, dat aan allen gezonden wordt en
waarvan de inhoud zoowel vormend als ontwikkelend is. Anderzijds komen om de drie maanden allen (binnen een provincie)
voor enkele dagen bijeen en spreekt (rapporteert) iedere werkster over haar ondervindingen. Ook de vacantie (eens in 't jaar)
wordt gemeenschappelijk doorgebracht.
Van dezen maatregel moet een enorme opvoedkundige invloed
uitgaan, een verslappen of afdwalen is hierdoor bijna onmogelijk,
allen blijven door denzelfden geest bezield.
Nog niet tevreden met dit enorme arbeidsveld wil men zoo
actief mogelijk aan het leven der kerkelijke gemeenten deelnemen.
De vrouwen hebben ook hier het stemrecht weten te verkrijgen
en organiseeren nu vrouwenhulp binnen elke kerkelijke gemeente. Deze vrouwen begeeren levende gemeenten en de slapende willen zij wakker schudden. Door aaneensluiting moet
het religieuze leven gewekt worden, dat dan vanzelf leidt tot
onderling hulpbetoon. (Zie bl. 278). Men splitst de opleiding aan
de scholen voor maatschappelijk werk dan ook wel in twee
richtingen : de eene doelt op den reeds besproken staatsdienst,
de andere op het verrichten van werk in dienst der kerkelijke
gemeente (o. a. te Elberfeld).
Evenals in Zwitserland rekenen staat en gemeente in Duitschland steeds met deze sterke organisatie. Waar nieuwe behoeften
gevoeld worden, waar iets tot stand moet worden gebracht,
wendt men zich tot de georganiseerde vrouwen, die in den
regel hiervoor zoowel de middelen als de krachten weten te
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie,
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vinden. Een sterk staaltje van haar aanpakken is onder
anderen de campagne, die de vrouwen in Saksen tegen de
geslachtsziekten begonnen zijn, en waarvoor zij groote sommen
hebben weten te vinden. Overal vinden de geslachtszieken thans
volddende gelegenheid om kosteloos behandeld te worden.
Van de „Frauenhilfe" gaan ook de Landpflegeschwestern uit,
die wij bij de sociale zorg ten platten lande besproken hebben
(bl. 189 v.).
De machtige organisatie „Frauenhilfe" is buitendien zelf uitgeefster en heeft haar eigen drukkerij, zoowel voor periodieken,
boeken als kunstplaten.
De activiteit is buitengewoon, de durf van aanpakken verrassend, 't is alsof zij het „ce que la femme veut, Dieu le veut",
willen demonstreeren. Toen ik deze organisatie had leeren
kennen, ontsnapte mij de zucht: „hoe groot is toch het tekort
der Nederlandsche vrouw!"
Ik zal niet langer stilstaan bij deze organisatie, waarnaast
verschillende andere bestaan, natuurlijk ook een „Katholischer
Frauenbund".
Mevr. Wynaendts Franken—Dyserinck (als boven, bl. 200)
schreef in 1913: „mijn reeds in 1904 zoo sterk ontvangen
indruk, dat de practische en ethische vrouwenbeweging in
Duitschland verre boven de onze staat is hierdoor weer beslist
bevestigd." Daarbij ontwikkelde zich de sterkste uitbreiding eerst
gedurende en na den wereldoorlog.
Nu moge men daar tegenover stellen, dat de meeste (zoo
niet alle) werkzaamheden, die deze Zwitsersche en Duitsche
Vrouwenbonden tot stand brengen ook in ons land geschieden,
waaruit men de gevolgtrekking zou kunnen maken, dat wij
zulk een bond niet noodig hebben. Zelfs zou men kunnen
betoogen, dat samenwerken van man en vrouw (zooals men
dit ook in tal van Duitsche en Zwitsersche vereenigingen vindt)
meer gewenscht is voor sociaal werk. Daartegen valt echter in te
brengen : ten le dat, waar in eene gemeente een machtige vrouwenvereeniging bestaat, men ook direct weet tot wie men zich
zal hebben te wenden, als de behoefte aan een nieuwen socialen
werkkring zich doet gevoelen. Zoo werd bij de invoering
eener nieuwe sociale regeling in Duitschland verklaard : „Wir
rechnen dabei ganz besonders auf die tRige Mithillfe unserer
Frauen." Het is dan niet noodig, om zooals bij ons voor zulke
gevallen weer een nieuwe vereeniging te stichten, wat tot
splitsing der krachten leidt, en wat men dan weer door het
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oprichten van centralen en federaties tracht te compenseeren.
Ten 2e wil het mij voorkomen, dat de oprichting en leiding
voor sociaal werk, daar de werkers toch veelal vrouwen
zullen zijn, ook het best van vrouwen uitgaat. Dan zal ook
het typisch vrouwelijke in de opleiding gelegd worden, en deze
zal een meer practische worden (zie bl. 197 v. en 206).
Daaraan meen ik het ook te moeten toeschrijven, dat de
vereenigingen voor sociaal werk, die ik in Zwitserland bezocht,
op mij steeds den indruk maakten, zooveel doeltreffender
te zijn, dan de meeste dergelijke vereenigingen hier te lande.
Ten 3e zien wij in die buitenlandsche vrouwenbonden zoo
duidelijk belichaamd, ,,,de macht van het kleine". Waar de
gewoonte ertoe leidt, dat de meeste vrouwen leden zijn van
zulk een bond, daar ontstaat eene macht, die uit het bovenstaande genoegzaam blijkt. Daarom kan men het er ook stellen
zonder gemeente- of staatssubsidie, die hier te lande steeds in de
eerste plaats ingeroepen wordt en men beschikt over tal van
onbetaalde krachten.
Ten 4e hebben deze vrouwenbonden nog deze goede zijde, dat
de vrouw, die naar een andere plaats verhuist, direct aansluiting
vindt door haar lidmaatschap van zulk een bond, waarbij zij, al
naar overtuiging, zich bij den Christelij ken, Roomsch-Katholieken
of Neutralen ter plaatse vervoegen zal. De verplichte contributie
wordt zoo laag gesteld, dat deze niemand behoeft terug te houden.
Daarom zou ik het met vreugde begroeten, wanneer in alle
Nederlandsche provincies vrouwenbonden ontstonden, met afdeelingen in alle gemeenten, die het sociale werk in handen namen,
waarbij de plattelandsgemeenten gerust de boerinnenbonden
van Canada zich tot een navolgenswaardig voorbeeld mochten
stellen. Door deze boerinnenbonden werd zoo schitterend en
practisch sociaal werk in geheel Canada verricht, dat de
Engelsche regeering eene Canadeesche vrouw uitnoodigde, om
naar Engeland te komen ten einde vrouwenbonden ten platten
lande naar Canadeesch model, maar aangepast aan Engelsche
toestanden, op te richten. Zij werken daar nu reeds eenige
jaren met hetzelfde groote succes als in Canada (164).
Er werd boven reeds op gewezen, dat in ons land de vrouwenbonden, die hun arbeidsveld over de geheele sociale zorg uitstrekken, ontbreken. Toch is deze opmerking niet meer geheel
juist te noemen, sedert de R. K. vrouwenbonden, die weliswaar
reeds langer bestonden, zich voor eenige jaren tot een federatie
hebben vereenigd en in overeenstemming met de kerkelijke in-
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deeling zijn georganiseerd. Sedert is het de plicht van den R. K.
Vrouwenbond zich te wijden aan de eigen volmaking en aan
de ontwikkeling en den bloei van het godsdienstig- en maatschappelijk leven, met uitsluiting van alle zuiver politieke actie.
Wie de opwekking gelezen heeft, die in September 1922 op de
bijeenkomst van R. K. sociale leidsters tot alle R. K. vrouwen
werd gericht, en den oproep ,,Voor God en Vaderland", die
voelt welk een krachtige organisatie zich hier gaat vormen.
De aandrang, die op alle vrouwen en meisjes wordt uitgeoefend,
de wijze waarop zij op haar sociale plichten als R. K. Christinnen
worden gewezen, maakt het alle vrouwen tot een plicht, zich bij
dien Vrouwenbond, aan alle meisjes zich bij den „JongeVrouwenbond" aan te sluiten. „Wilt bedenken", lees ik in den
oproep, „dat behalve de beginselen ook getallen een werkelijke
kracht uitmaken en daarom: Iedere Roomsche vrouw van Nederland ingelijfd in het groote leger van Katholieke Sociale Werksters, die in en door den Roomschen Vrouwenbond werken en
strijden voor Kerk en Gezin, dat is „Voor God en Vaderland!"
Daarbij behoeft de kerk niet te vreezen, dat tegenstrijdige
stroomingen het werk in zijn voortgang zullen belemmeren.
Want iedere afdeeling heeft een geestelijken adviseur, die het
recht van veto heeft tegen alle besluiten van het dagelijksch
bestuur, van het bestuur en van de ledenvergaderingen. Buitendien
kan elk lid bij besluit van het bestuur in overleg met den geestelijken adviseur geroyeerd worden en elke nieuwe candidate
kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden (zie D. III. 7).

Van het werk, dat de R. K. Vrouwenbond reeds aanvaard heeft,
wil ik hier slechts noemen: het steunen van alle vrouwen, die
zelfstandig in het leven staan en in haar eigen onderhoud moeten
voorzien, het bevorderen van R. Katholiek onderwijs, van de
R. Katholieke pers en het verspreiden van R. Katholieke lectuur;
het initiatief nemen tot het oprichten van vrouwelijke vakvereenigingen en deze steunen. Verder gaan er van dezen bond uit:
lezingen om aan het jonge meisje een algemeene sociale ontwikkeling te geven, waarvoor de meisjes dan in allerlei clubs
vereenigd worden, waar zij op nuttige of aangename wijze worden
bezig gehouden. De bond richt patronaten op, waar die nog
ontbreken (vrije jeugdvorming), geeft moedercursussen voor zuigelingverzorging en kinderopvoeding en men steunt financieel
allerlei sociale vereenigingen, die zich uit den vrouwenbond
hebben ontwikkeld of zich daarbij hebben aangesloten. Hieronder
waren te noemen : vacantiekolonies, geestelijke zorg voor verwaar-
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loosde en achterlijke kinderen, bescherming van meisjes, hulpverleening aan gevallen meisjes, leiding van die vakvereenigingen,
die voor R. K. meisjes bestaan. Van den R. K. Vrouwenbond
ging ook uit de zoozeer te waardeeren zorg voor woonwagenkinderen. Hij heeft op enkele plaatsen reeds huishoud- en
industriescholen, naast vakscholen en een school voor maatschappelijk werk voor meisjes gesticht.
De R. K. Vrouwenbond maakt reeds direct indruk door het
aantal harer leden, maar bereikt toch niet wat hij zou kunnen
bereiken. Het is een fout de vrouwen van alle standen in één
bond te willen vereenigen, want het verschil in ontwikkeling
en het uiteenloopen der belangen is veel te groot. De concentratie
heeft buitendien ten gevolge, dat de middenstand ide leiding neemt.
Wellicht wenschte men dit, maar bedekte het doel, dat er achter
school niet de schoonklinkende leus, dat men de standen niet
moet scheiden, maar aaneen moet binden. Gelukkig zijn de
boerenvrouwen er in geslaagd zich uit dien beklemmenden band
los te rukken en een eigen bond te stichten en het is te hopen
dat de vrouwen uit den werkenden stand hetzelfde zullen bereiken. Practisch inzicht moest de hierarchische gedachte kunnen
verdringen. Vastgeklonken aan den keten van den vrouwenbond
kunnen de arbeidersvrouwen hun belangen niet voldoende verdedigen. Wat zij bereiken kunnen als zij vrij zijn, leert België
(Deel IV, bl. 235-252). Naast den Vrouwenbond bestaan nog
andere vrouwenvereenigingen, die sociaal werk verrichten. Ik
noem hier slechts de Maria-congregaties. De vele leden er van
worden aangespoord haar werkkracht zooveel mogelijk ter beschikking te stellen van de reeds bestaande sociale vereenigingen.
Evenwel hebben vele secties ook eigen werk tot stand gebracht.
Voor meisjes onderhouden zij tehuizen, verzorgen dienstboden,
onderhouden naaischolen, maken kleeding voor armen op
naaikransjes, geven herhalingsonderwijs, beschermen bedreigde
meisjes. Daarnaast bevorderen zij hulp in de huishouding, ziekenfondsen, ziekenbezoek, armenzorg, onderricht van achterlijke
kinderen. Zij verspreiden aanbevelenswaardige lectuur, stichten
observatiehuizen enz. enz. (165).
Vele R. K. vrouwen verrichten sociaal werk als leden van de
3e Orde van St. Franciscus, waarover later gehandeld zal worden.
Op de Italiaansche fascistische vrouwenorganisatie wil ik hier
slechts daarom wijzen, omdat zij krachtig te velde trekt tegen de
emancipatie der vrouw, d. w. z. de vermannelijking.
Naast deze machtige organisatie maakt de „Nederlandsche

278

De Nederl. Christelijke Vrouwenbond.

Christelijke Vrouwenbond" een vrij poover figuur. Hij werd
opgericht om de Christen-vrouwen te vereenigen tegenover de
„Feministen", die het meermalen deden voorkomen, alsof zij „de"
vrouwen van Nederland vertegenwoordigden. Vandaar het doel:
voorlichting omtrent maatschappelijke en staatkundige vraagstukken. Uit deze woorden blijkt reeds, dat deze bond zich
niet geheel buiten de politieke vraagstukken heeft willen houden,
daar de kiesrecht-uitoefenende-staatsburgeres er duidelijk uit
spreekt. Toen deze werd opgericht bestond er reeds sociaal werk
op allerlei gebied en men slaagde er niet in, dit in een Bond te
vereenigen. Men vond dat het geen zin had daarnaast zelf te
beginnen, wat mij heel wonderlijk toeschijnt bij de ongelooflijke
massa werk, die er nog te verrichten valt. Toch wordt er door
de afdeelingen sociaal werk verricht : de eene arbeidt onder
kermisreizigers, de andere onder jonge meisjes, hier worden naaischolen opgericht, daar moederavonden gegeven. Ook werkt men
wel onder dienstboden, of verricht algemeen evangelisatie werk.
Ik betreur het, dat de Christelijke Vrouwenbond zich niet geheel
en al tot het sociale werk beperkt, op welk terrein men gemakkelijker de vrouwen van alle richtingen tot samenwerking zou
kunnen brengen. Thans denkt men meer aan eene vrouwenafdeeling der Christelijke politieke partijen (166). Men voelt van
Protestantsche zijde nog niet voldoende, hoeveel kracht, hoeveel
leven zou kunnen uitgaan van eene machtige (geheel op het
sociale gerichte) vrouwenvereeniging als „Frauenhilfe" is. Wat
deze voor het Protestantsche Duitschland beteekent, kan wel niet
beter worden weergegeven, dan door deze (167) aan haar gerichte
woorden (Generalsuperintendent Schóttler) : „Der Kirche Wiirde
ist in eure Hand gegeben."
Wil het Protestantisme zijn oude plaats in Nederland handhaven, zoo zal men aan den aanstaanden predikant een ware
sociale opleiding moeten geven en daarnaast alle vrouwen moeten
organiseeren. Zij kennen in ons land haar krachten niet, omdat
zij die niet hebben beproefd. Zoo eenige honderdduizenden huisvrouwen een klein bedrag per week (10 á 25 cent) uit haar
huishouden wilden afzonderen, zou beschikten zij over millioenen! Zoo zij aan haar dochters leeren, dat sociaal werk
nier alleen door haar moet worden verricht, maar in beginsel
ook zonder eenige vergoeding, zoo zal er eene macht ontstaan, die
in alle sociale nooden zal kunnen voorzien. Dat zijn evenwel
utopieën. Wij kunnen ons individualisme niet overwinnen, onze
ideeën over standsverschil staan ons overal in den weg. Bovendien
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hebben wij zoo lang geofferd aan den moloch „intellectualisme"
dat wij ons daarvan niet meer kunnen losrukken. Er moet
evenwel nog een andere reden zijn, waarom bij ons die concentratie van vrouwelijke krachten, die andere landen wel bezitten, ontbreekt. Deze schuilt wellicht in eene goede eigenschap
van ons volk. Wij zijn n.l. het meest huismuschige, het meest
honkvaste volk van Europa. De man blijft thuis, de vrouw blijft
thuis, het gezin vormt eene zich van de omgeving afsluitende
groep. Ik ben allesbehalve blind voor de goede zijde dezer gewoonte, maar zij heeft ook haar keerzijde. De typische Hollandsche huismoeder meende dat voor haar slechts de gezinstaak bestond, zij had daar genoeg aan en verlangde niet naar
meer. Daarom hoorde men alleen de stemmen der feministen,
terwijl de anderen zwegen. De huismoeder verloor daarbij evenwel uit het oog, dat haar dochters (voor wie zij binnenshuis geen
voldoende bezigheid meer had), wel onder invloed der feministen
moesten kbmen, van het door hen gepropageerde intellectualisme,
van het naij veren van den man. Had de huismoeder zich ook
bijtijds laten gelden, had zij den strijd aanvaard tegen de
feministen, dan zouden wij niet zoo eenzijdig zijn vastgeloopen.
Met enkele woorden wil ik hier ook op de Ned. Ver. van huisvrouwen wijzen. Haar hoofddoel is alles te onderzoeken en te
verspreiden, waardoor de huishouding eenvoudiger, economischer
en doelmatiger wordt. Zij telt thans eerst 26000 leden. Zoo dit
aantal vertien-, vertwintigvoudigd werd zou van deze vereeniging
een macht kunnen uitgaan, die grooten invloed uitoefent op
handel en industrie.
Onze vrouwenvereenigingen hebben haar krachten gebruikt
voor het verkrijgen van ,,rechten". Zij hebben dit egoistische
doel nagejaagd met bewonderenswaardige energie. Zij bereikten
wat zij gewenscht hebben ! Heeft de maatschappij daarvan de
vruchten geplukt? Bij de overwinnende vrouwen is de tevredenheid er niet door toegenomen, van alle zijden hoort men over
onvoldaanheid spreken. De juichtonen zijn sedert lang verstomd. Wat hapert er aan? Dit, dat de vrouw haar eigen
wezen verkracht door te vechten voor rechten, in plaats van
vrije baan te eischen voor de vervulling van haar sociale plichten!
Zij heeft de stem van haar hart verwaarloosd! Dat heeft men
haar op school zoo geleerd. Zoo werd bij ons de vrouw de
concurrente van den man en niet de sociale werkster, zooals in
Engeland, Zwitserland en Duitschland. Wil zij van onvoldaanheid
komen tot tevredenheid, zoo verandere zij haar levensinzicht.
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Dan zal zij gaan strijden voor „haar plichten" en weer haar geluk
vinden in , dienen". Waar is de vrouw, wier woord de oogeis
harer zusters opent voor dit tekort?!
,

12. Vereenigingen voor algemeenen socialen arbeid.
Al is het niet de bedoeling om in dit boek een sociale encyclopaedie te geven, zoo meen ik toch er sommigen een dienst
mee te bewijzen, zoo ik eenige der voornaamste vereenigingen
noem, die algemeenen socialen arbeid verrichten.
Als eerste en oudste dient dan de voor ons volk karakteristieke
„Maatschappij tot Nut van het Algemeen" genoemd te worden.
Opgericht voor 150 jaar heeft zij een groote rol gespeeld
bij de geestelijke ontwikkeling van ons volk. Men kan zeggen,
dat wie de zeden van Nederland gedurende de 19e eeuw beschrijven wil, rekening heeft te houden met de handelingen dezer
maatschappij en met hare steeds zeer zelfstandig optredende
departementen. Er is zooveel in hetgeen zij beoogd en nagestreefd
heeft, dat thans tot het van zelf sprekend bezit van het volk is
geworden, dat wij ons niet kunnen voorstellen, dat het vroeger
niet aanwezig was. Wie de geschiedenis dezer maatschappij
onderzoekt, zal, al sympathiseert hij niet met haar, moeten
erkennen, dat er enorm veel van haar is uitgegaan.
Zij was de eerste, die populair ontwikkelende lectuur verspreidde tegen billijken prijs; die op een goede onderwijswetgeving aandrong; die zich het bewaarschoolwezen aantrok;
die het platteland van bibliotheken voorzag; die het spaarbankwezen tot ontwikkeling bracht; die het meisjes-vakonderwijs ter
hand nam; die krachtig ageerde voor hooger onderwijs buiten
de Universiteit; die een seminarium voor de paedagogiek schiep;
die in breeden kring de aandacht vestigde op de moderne werkmethoden bij het onderwijs aan volwassenen; die gelegenheid
schiep deze methoden ook voor 't platteland mogelijk te maken;
die een cursus organiseerde, waar leiders van 't platteland kennis
konden maken met de wijze, waarop volkshuiswerk moet worden
beoefend. Wie weet dit ? Wie denkt er aan ? Wie kent de ge-

schiedenis van ons onderwijs ? Wij zien slechts wat wij hebben,
zonder er ons rekenschap van te geven hoe het geworden is!
In tal van opzichten is het Nut voorgegaan en heeft grootgin
invloed uitgeoefend bij de wettige regeling vooral van het LagerOnderwijs. De verdiensten der maatschappij liggen dan ook voornamelijk op intellectueel gebied; zij heeft den burger, die
vrij was geworden door de revolutie, die ontwikkeling willen
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geven, die hij noodig had om deel te nemen aan het bestuur
van stad en land. Zij was dan ook steeds de maatschappij van
den middenstand en deelde natuurlijk (vooral in de departementen), diens eenzijdigheid en vooroordeelen. Het intellectualisme in haar was aanleiding, dat zij, die meer waarde hechten
aan de ontwikkeling van het gevoel en die aan den godsdienst de
eerste plaats bij de opvoeding toekennen, vijanden van het Nut
werden. Wij zouden dus ook kunnen zeggen, dat deze Maatschappij
typisch liberaal vooruitstrevend was en boven alles de verstandelijke ontwikkeling trachtte te bevorderen.
Niettegenstaande haar bestrijding verheugde zij zich in een
gestadigen groei en klom op tot 320 departementen met gezamenlijk 27 000 leden. Alleen voor het onderwijs beschikt het
hoofdbestuur over een fonds van f 230.000 en haar verschillende
scholen en cursussen werden in 1922—'23 door 13.970 leerlingen
gevolgd. Op onderwijsgebied werkte zij voornamelijk voor het
lagere onderwijs, voor bewaarscholen, voor kweekscholen, ambachts- en industrieonderwijs en gaf cursussen voor land- en
tuinbouw. Op intellectueel gebied vallen ook haar bibliotheken,
zoowel die, die op een vaste plaats gevestigd zijn, als die, welke
men rondreizende noemt; deze bibliotheken beschikken over
eenige honderdduizenden boekwerken en tellen haar lezers bij
tienduizenden. Op intellectueel terrein liggen evenzeer de in het
geheele land bekende nutslezingen en haar cursussen op allerlei
gebied. Van de laatste noem ik : die voor teekenen, kindervoeding, eerste hulp bij ongelukken, handelsonderwij s, huisvlijt,
opleiding voor onderwijzeressen en voor leeraren, haar naai- en
knipcursussen, haar toynbeewerk van allerlei aard. Bijzonderen
roem verschafte zij zich door haar 144 spaarbanken, het aanmoedi,gen van het sparen door schoolkinderen, haar voorschotbanken, verder door al wat zij deed ter bestrijding van de
armoede, door de oprichting van ziekenfondsen, begrafenisfondsen, werkverschaffing, schoolvoeding, pensioenfondsen en
haar actie tot verbetering der woning. Zij interesseerde zich voor
de rijpere jeugd en bracht haar gymnastiekscholen, floraliavereenigingen, muziekcorpsen, s1.5jdwerk, leeszalen, openluchtspelen, proeftuinen, school- en werktuinen, zangscholen en zweminrichtingen. Zij bevorderde ook het leerlingwezen. Dit alles
bekroonde zij door haar laatste stichting: „Het Nederl. Jeugdleiders-Instituut". Eindelijk zou er een lange reeks van werken
te noemen zijn, die zij gedurende deze 150 jaar uitgaf over nagenoeg elk onderwerp van maatschappelijk belang.
,

282

Leger des Heils.

Lag dus het werk dezer maatschappij vooral op intellectueel
gebied, zoo vormde zij daarin een zekere tegenstelling met een
andere vereeniging, die eerst voor omstreeks 50 jaar haar intrek
in ons land deed en die in de eerste plaats het geestelijk-godsdienstige, het „bekeeringswerk" op het oog had. Buitendien wendde
zij zich niet in de eerste plaats tot den middenstand, maar veel
meer tot het allerarmste deel des volks. Natuurlijk doel ik met deze
woorden op het „Leger des Heils" (168), dat thans zeker evenzeer
een deel van ons volksbestaan uitmaakt als de drie maal oudere
Maatschappij. Wij zullen hier, lettende op den geheelen aard der
zelfgekozen taak, niet ingaan op zijn geestelijk werk, op zijn
bekeeringen, op zijn verspreiding van het Christendom onder de
tallooze heidenen in deze Christelijk genoemde landen. Wij zullen
er mee volstaan hier een kort overzicht te geven van zijn
instellingen, die bedoelen aan de nooden der armsten en meest
verwaarloosden tegemoet te komen.
Zijn zes Toevluchten voor mannen dienen ter opneming van
dak- en werkelooze mannen. Deze worden alleen des morgens
opgenomen, aangezien het systeem van het Leger des Heils is,
dat iemand voor zijn voedsel en onderdak dient te werken, men
geeft hun dan werk in de Toevlucht. Van dezen regel wordt
natuurlijk wel eens afgeweken als daartoe aanleiding mocht zijn.
Er zijn ook twee Toevluchten voor vrouwen en kinderen, waar
ook gewerkt moet worden.
In zijn acht Barmhartigheids-Posten houden de d.d. zusters
zich bezig met de huisverpleging van zieken en ouden van dagen,
een soort wijkverpleging dus in den ruimen zin van het woord.
Aan de onderscheiden Barmhartigheids-Posten zijn buitendien
inrichtingen verbonden voor tijdelijke opneming van kinderen
uit gezinnen, waarvan de moeder in een ziekenhuis of andere
inrichting moest worden opgenomen, en dus het gezin onvolledig was.
In zijn twee Reddingshuizen worden vrouwen en meisjes opgenomen, die zich op den verkeerden weg bevonden of gevaar
liepen, dien op te gaan. In sommige gevallen zijn de opgenom enen
voorwaardelijk-veroordeelden.
In zijn kinderhuis te Bussum en zijn Jongenshuis worden in
hoofdzaak voogdij kinderen opgevoed en ook wel kinderen van
ongehuwde moeders.
Zijn Moederhuis aan de Oostmaaslaan (Amsterdam) dient ter
opneming van ongehuwde a.s. moeders. Voor natuurlijke kinderen
is er een Kinderhuis te Naarden, waar zij tot hun 8ste jaar blijven,
'
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daarna worden de seksen gescheiden en is er een meisjeshuis te
Maarssen en het bovengenoemde jongenshuis.
Op zijn Landkolonie worden hoofdzakelijk ontslagen gevangenen en voorwaardelijk-veroordeelden tot een beter leven opgeleid (De groote Batelaar). Men doet er aan landbouw en
veeteelt. De meesten worden weer bruikbare menschen.
Eindelijk hebben wij nog de drie Hotels „Elim" te noemen.
Dit zijn burger-hotels met er aan verbonden restaurants, die,
blijkens het gebruik, dat er van gemaakt wordt, in een dringende
behoefte voorzien. Aan het Hotel te Rotterdam en dat te Amsterdam zijn zoogenaamde afdeelingen voor werklieden verbonden,
terwijl er tevens een goedkoop voedsel-depot is. Te Hilversum is
er eene inrichting voor behoeftige oude dames.
Ik heb een aantal stichtingen van het Leger des Heils (ook op
Java) bezocht en werd steeds getroffen door eenige eigenaardigheden, die ik niet onvermeld wil laten: 1°. Het hooghouden der
grootst mogelijke vrijheid bij de leiding en opvoeding, zoodat men
er zich ook tegen elk scherp omschreven opvoedkundig stelsel
kant; daarom geeft men ook aan de leiders geen opleidingscursussen. 2 0 . De practische kennis van mensch en volk, waardoor zij veel meer schijnen te kunnen bereiken dan anderen,
die dezelfde toewijding bezitten, maar niet de kunst verstaan
zich geheel en al op het niveau dergenen te stellen, die men
leiden wil. 3°. De eenvoud in alles, die ook uitkomt in de salarieering, welke nauwelijks dien naam verdient, daar men slechts
het allernoodzakelijkste voor kleeding, woning en voeding ter
beschikking stelt.
De Vrijmetselaren vormen slechts een kleine groep van 8000
leden, waarvan evenwel veel kracht uitgaat. Zoo hebben zij voor
de leden der Orde allerlei instellingen, zooals voor weezen,
weduwen, hulpbehoevenden, en daarnaast studie- en begrafenisfondsen. Andere instellingen hebben een algemeen maatschappelijk doel, ik noem slechts : voogdijinstellingen, blindeninstituten,
bibliotheken, en vereenigingen voor kindervoeding, volksgaarkeukens, wijkverpleging, rust- en herstellingsoorden enz. Talrijke
instellingen van openbaar nut zijn verder door de bemoeienis der
Orde tot stand gekomen, die daarna evenwel zelfstandig werden,
al bleven leden der Orde in het bestuur. Te 's-Gravenhage behooren tot deze groep : armenzorg, onderwijs aan volwassenen,
vacantiekolonies e. a. Te Amsterdam vinden wij het blindeninstituut, het doofstommeninstituut, de Prins Alexander-stichting
en liefdadigheid naar vermogen. Verder zijn nog te noemen,
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de maatschappij van weldadigheid, de Noord en Zuidhollandsche
reddingsmaatschappij en de vereeniging kinderhulp.
De ancient order of Foresters (3000 leden) steunt diverse
vereenigingen, die op sociaal terrein werkzaam zijn, o.a. de T.B.C.bestrijding, Zonnestraal e. a. Men steunt de leden, geeft cursussen,
verspreidt lectuur enz. en beschikt over een bijzonder groot
kapitaal.
De „Rotaryclub", die boven eenige malen werd genoemd, is
een vereeniging, waarin leidende personen uit alle ambten, beroepen en bedrijven vertegenwoordigd zijn, die men hiervoor in
klassen en onderklassen heeft verdeeld. In één locale groep mag
zulk een onderklasse slechts door één lid vertegenwoordigd
zijn. Daardoor komt men in aanraking met mannen uit de meest
verschillende levenssfeer. Personen met geheel verschillende
belangen en geheel verschillenden aanleg, die evenwel dezelfde
idealen koesteren, worden tot een vriendenkring bijeen gebracht.
De voornaamste arbeid der clubs bestaat voor het heden in
het verspreiden van de gedachte, dat alle handelingen in het
particuliere, openbare en beroepsleven geïnspireerd moeten zijn
door den wensch tot het betoonen van dienstvaardigheid t. o. v.
de gemeenschap ; dat alle arbeid slechts blijvende waarde heeft,
indien hij met dit doel als grondslag wordt verricht en waardoor
een waardiger plaats aan vele groepen der samenleving in geheel
haar samenstelling zal worden ingeruimd dan veelal het geval
was. Indien de waardigheid van ieder ambt, beroep of bedrijf
wordt erkend en de hoogere plichten hieraan verbonden kunnen
medewerken om het vertrouwen in de samenleving te bevestigen
en te bevorderen, dan zal een der belangrijkste doelstellingen
van Rotary zijn bereikt.
Op sociaal gebied beperkt men de clubs tot het steunen
van bestaande vereenigingen en verder nemen zij het initiatief
op - velerlei gebied, doch zij belasten zich niet als club met de
uitvoering. Men geeft aan dezen arbeid ook geen ruchtbaarheid.
Daarom schijnt het mij ook juister toe, hier niet te vermelden
wat ik toevallig vernomen heb. Er is dus wel eenige overeenstemming in werkwijze tusschen de Foresters, Rotary en Vrijmetselaren.
Naast Rotary bestaan de vrouwenclubs der Soroptimisten,
die ongeveer hetzelfde doel najagen. Leden zijn vrouwen, die een
beroep uitoefenen en daardoor een onafhankelijke positie bekleeden. Politiek en religie blijven voor het lidmaatschap buiten
beschouwing, politiek wordt ook niet besproken.
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Met de „Independent order of odd fellows" noemen wij de vierde
vereeniging, die van uit Engelsch-sprekende landen naar ons land
werd overgebracht. Haar afdeelingen verrichten werk van verschillenden aard. Ik noem hier haar werk op het gebied der vrije jeugdvorming en Toynbeewerk voor jonge arbeiders, kantoorbedienden
en winkelmeisjes. Men brengt hun kunst en wetenschap. Arme
kinderen worden uitgezonden, hun worden kleedingstukken verstrekt en feesten voor hen georganiseerd. Men verzorgt misdadige
en verwaarloosde kinderen. Men bevordert vakopleiding, beroepskeuze en steunt de studie bij onbemiddelden. Men werkt in
allerlei richting op het terrein der armenzorg, zoowel door steunverleening als door het verleenen van adviezen, door werkverschaffing en het verstrekken van rentelooze voorschotten.
Ook zorgt men voor kraamvrouwen. Men bevordert de volksontwikkeling door de uitgave en verspreiding van die lectuur,
welke naar de ethische opvatting der vereeniging aanbeveling
verdient.
Aan Frankrijk danken wij de R. K. „Vereeniging van den H.
Vincentius uan Paulo", tot wier leden alleen leeken behooren;
daarom staat zij evenwel niet buiten den invloed der geestelijkheid. Zooals bij alle R. K. vereenigingen streven de leden in de
eerste plaats naar zelfvorming of zelfheiliging, daartoe is het zich
wijden aan socialen arbeid een der middelen. De St. Vincentianen
trachten vooral verwilderde gezinnen te reclasseeren, verwaarloosde of misdadige kinderen terecht te brengen. Zij bestrijden
den drankduivel en de armoede. Ook openen zij vacantiekolonies,
bevorderen een goede beroepskeuze, opleiding en werkverschaffing. Zij beheeren leesbibliotheken, stichten scholen en doorgangshuizen enz.
De groote invloed, die van deze vereeniging uitgaat, is duidelijk
aangewezen door de volgende cijfers. In 1926 werden door de
6 700 werkende leden 10 000 gezinnen bezocht en men beschikte
over f 3 000 000 aan ontvangsten. Voor de opvoeding van verwaarloosde en misdadige kinderen beschikken zij over groote
gestichten, alhoewel zij aan gezinsverpleging de voorkeur geven.
Zoo men alleen let op de hoeveelheid van het door hen gepresteerde werk, dan vervult dit met eerbied. Helaas kan niet
hetzelfde getuigd worden van de wijze waarop het werk wordt
uitgevoerd. De opvattingen der werkende leden zijn zoowel wat
armenzorg als wat opvoeding betreft, wanhopig ouderwetsch,
zij weten zich niet aan te passen aan den geest des tijds. (Zie
Deel III. 7). Daar nu verspreiding en bevestiging van het geloof
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ten slotte hun hoofddoel is, zoo is men gerechtigd de vraag te
stellen, of zij door hun methode niet evenveel menschen van
de kerk verwijderen, als zij er naar toe trekken.
Naast de St. Vincentianen zouden de voor vrouwen bestemde
St. Elisabeth-vereenigingen te noemen zijn. Veel belangrijker
evenwel zijn de orden en congregraties van broeders en zusters.
Vooral die der zusters spelen een grootte rol in ons land. Elke
congregatie heeft ergens een moederklooster van waar kleine
afdeelingen uitgaan naar de verschillende gemeenten. Daar vindt
men dan eerst 4 á 5, en zoo het werk toeneemt, 10 of meer
zusters vereenigd in hun „Huis", die zich vooral belasten: met
onderwijs en opvoeding (bewaarscholen, lagere scholen, huishoudscholen, middelbaaronderwijs, kweekscholen, pensionaten,
patronaten, weeshuizen, voogdijkinderen). Ook het buitengewoon
onderwijs trekken zij zich aan (doofstommen, zwakzinnigen),
verder verzorgen zij de abnormalen (epileptici, krankzinnigen,
idioten).
Niet minder belangrijk is hun werk op het gebied der ziekenverpleging, wijkverpleging en de verzorging van ouden van
dagen.
Ook Rusthuizen en vacantieverblij ven gaan van hen uit. Bijzondere vermelding verdient, dat door de Franciskanessen vooral
ziekenhuizen in ons land opgericht werden.
De uitgestrektheid van hun arbeid is niet alleen van henzelf
afhankelijk maar ook van den pastoor der parochie. In de
mijnstreken vindt men ze zelfs in de gaarkeukens en gezellenhuizen. De overgave aan hun werk is bewonderenswaardig,
toch zouden zij meer bereiken, als zij niet zoo vreemd tegenover
de wereld stonden. Deze vervreemding bereikt haar toppunt bij
de Slotzusters, die hun klooster nimmer verlaten. De Amsterdamsche R. K. school voor Maatschappelijk Werk tracht aan die
vervreemding tegemoet te komen, door religieuzen een cursus
voor maatschappelijk werk te laten volgen (blz. 204).
De broeder-orden en congregraties verrichten ongeveer hetzelfde
werk als de zusters op het gebied van onderwijs en ziekenzorg.

Door St. Franciscus zelf werd voor 700 jaren de 3e Orde
ingesteld. Het doel was en is leeken van alle standen, .die in
de wereld blijven (dus ook zij die een gezin vormen), door zekere
bindende beloften tot het leiden van een Christelijk leven te
brengen. Men wekt in hen het streven naar volmaaktheid, de
innerlijke hervorming, waardoor zij uitgroeien tot ware Christenen, die rechtvaardigheid, liefde en vrede bevorderen. De
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leden der 3de Orde moeten onder de geloovigen een keurbende
vormen (model Katholieken), die den anderen tot voorbeeld
strekken.
Het doel is dus van geestelijk-godsdienstigen en niet van
socialen aard. Evenwel moedigt men de leden aan om deel te
nemen aan de reeds bestaande sociale instellingen. Daarom
vindt men de Tertiarissen (mannen zoowel als vrouwen) als
bestuursleden in het patronaatswerk, de crèches, het Groene
Kruis, de huisverzorging, bij de ziekenzorg en ziekenfondsen.
Zij nemen deel aan de kraamvrouwvereenigingen en die ter bescherming van dienstboden en andere meisjes. Zij werken mede
bij het herhalingsonderwijs, aan industrie en huishoudscholen,
spaarkassen en bibliotheken en vervaardigen kleedingstukken
voor arme menschen. Het is teleurstellend, dat veel van dit werk
(hulp in de huishouding en andere) niet persoonlijk verricht
wordt, maar door krachten, die door de Tertiarissen betaald
worden, die soms zelfs opgeleid worden voor dit werk. Men
geeft dus zijn geld en niet zichzelf.
Eindelijk wijs ik er op, dat er door de leden der 3 e Orde
veel onderlinge hulp verleend wordt. Ook andere Orden hebben
een 3e wereldlijke orde, die evenwel veel minder leden telt dan
die der Franciscanen. De leden der 3 e Orde voelen zich als
hervormers der maatschappij, daar zij strijden tegen het zedenbederf, de materialistische denkwijze, het jagen naar weelde
en genot. Om dien strijd zooveel beter te kunnen voeren tracht
men reeds de jeugd, vanaf haar 14e jaar, in de Orde op te nemen.
Uit het Jubileumboek der Tertiarissen blijkt, dat ook de laatste
drie Pausen in de leden der 3e Orde hervormers der maatschappij zien. Nu ligt het voor de hand, dat zoo de meerderheid
der menschen leden der 3e Orde werden, niet alleen naar den
vorm maar ook naar den geest (ware liefde en boetvaardigheid
persoonlijk beoefenden), dan zouden de sociale vragen spoedig
opgelost zijn. Deze redeneering houdt evenwel niet voldoende
rekening met de menschelijke zwakheid, die toch reeds zoo
duidelijk uitkomt, als de leden der verschillende orden met
elkander concurreeren, ook wel eens strijd voeren, of zoo de leden
der Orden (van vóór 1559) neerzien op de jongere congregraties.
Zoo men aan een mensch voorhoudt, dat hij naar volmaaktheid
moet streven, dat hij tot de keurbende onder de Christenen moet
behooren, die door haar voorbeeld de anderen verbetert, dan
heeft dit bij zeer veel menschen ten gevolge dat zij zich boven
de anderen verheven achten. Er ontstaat dan een autosuggestie>
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die den balk in eigen oog niet meer doet zien, er ontstaat zelfingenomenheid, die overal door de voorgeschreven boetvaardigheid
heenschijnt. Dit gevaar dreigt zooveel te meer, als in de werken (169)
die over de 3e Orde handelen, of door de redevoeringen op vergaderingen de daden der Tertiarissen geprezen worden. Zulke
drukwerken vloeien over van lof. Overweegt men nu dat iedereen,
die aan sociaal werk doet, die anderen terecht helpt, gevaar loopt
aan zelfingenomenheid te gaan leiden, dan voelt men ook het
gevaar dat hierin schuilt en dat even groot is voor hen wier
afbeeldingen men ophangt in de kerkgebouwen en stichtingen
(wapenen, namen, portretten in geschilderde ramen), omdat zij
belangrijke giften gaven, 't geen thans reeds op verzet stuit. Voor
een goed doel trekt men dan profijt van de slechte eigenschappen
in den mensch en men troost zich er mee, dat geld niet stinkt.
Diende men niet ernstig te overwegen welke schade men aan de
zielen van zulke schenkers en werkers berokkent? Het bracht
mij menigmaal tot de verzuchting: zondigt hij, die sociaal werkt,
niet meer dan een ander die het niet doet? Daarom gelden deze
opmerkingen niet alleen voor de leden der 3e Orde maar voor
alle ijveraars voor sociaal of geestelijk werk en dus ook voor
den schrijver dezer bladzijden.
Eindelijk noemen wij nog de „broederschap van diaconen",
die wel is waar voornamelijk op het terrein van inwendige zending werkzaam is, maar daarnaast aanzienlijken socialen arbeid
verricht. Zij splitsen zich daarom in a. evangelisten en godsdienstonderwijzers, b. opvoedkundige ambtenaren, c. verplegers.
De evangelisten (opleiding te Oegstgeest) zijn zelfstandig werkzaam in zulke streken (veen- of mijnstreken), waar nog geen
kerkelijke gemeenten ontstonden. Bij hun opleiding wordt er

reeds rekening mee gehouden, dat hun werk ten deele op maatschappelijk gebied ligt; zij werken ontwikkelend en beschavend
en trachten allerlei nood te voorkomen en ruwe zeden te bestrijden.
De opvoedkundige ambtenaren werken als opvoeders in gestichten (voogdijkinderen) en in weeshuizen, waarvan zij ook
wel eens de leiding in handen hebben. Hun opleiding is nog niet
geregeld.
De verplegers werken in ziekenhuizen, krankzinnigengestichten en huizen voor vallende ziekte; sommigen treden in zulke
inrichtingen als besturende broeders op.
Anderen wijden zich aan de verzorging van ouden van dagen,
maatschappelijk ongeschikten, aan reclasseering en armenver-
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zorging. De opleiding geschiedt te „Meer en Bosch" bij Heemstede.
De Joden vormen slechts een kleine groep in ons land, daar
zij er evenwel zeer op gesteld zijn, dat maatschappelijk werk
op positief joodschen religieuzen grondslag gebaseerd zij (ritueel
eten, Sabbathviering enz.), zoo hebben zij tal van vereenigingen
en instituten tot stand gebracht, evenwel geen van algemeene
strekking, die in dit kapittel te vermelden zouden zijn. Daar
buitendien hun methoden geen verschil vertoonen met die van
neutrale instellingen, waaraan zij trouwens dikwijls meewerken,
zoo is er geen aanleiding in dit boek op Joodsche instellingen
te wijzen.
Op sociale instellingen uitgaande van kerkgenootschappen of
publiekrechtelijke lichamen zal ik niet ingaan, al zullen eenige
bij de behandeling van Armenzorg (vermoedelijk Deel VII) genoemd moeten worden.
Vereenigingen of instituten, die de algemeene hygiëne bevorderen en de ziekenzorg behartigen, zullen slechts bij uitzondering beschreven worden. Van geheel anderen aard zijn
die vereenigingen, die op economisch terrein vallen, al hebben
zij • tevens sociale beteekenis (Nederl. Heidemaatschappij, Ned.
Maatsch. van Nijverheid e. a.). Deze te verzamelen en te bespreken laat ik aan anderen over. Hetzelfde geldt van vereenigingen als de Alg. Nederl. wielrijdersbond, De Tuchtunie,
de Vereeniging voor bescherming van dieren, het Oranje Kruis
(reddingswezen) en andere.
13. De sociale opvoeding van het kind.
Uit alle voorgaande beschouwingen is al genoegzaam gebleken,
dat de sociale opvoeding van ons volk eene zeer gebrekkige
genoemd mag worden. Daarom hoort men dan ook telkens bij
allerlei sociaal werk zeggen, dat de sociale werkers eerst de
ouders moeten opvoeden, opdat zij weten hoe zij met hun
kinderen te handelen hebben.
Het is zeker te betreuren, dat de ouders van het volkskind in
deze als onopgevoed te boek staan, maar al trachten wij hun
leiding te geven, zoo zullen wij er toch in de eerste plaats aan,
moeten denken, dat wij aan het kind een zoodanige opleiding
geven, dat het zich vroegtijdig aanpast aan de sociale eischen en
plichten. Daarbij hebben wij deze sociale plichten in twee
groepen te scheiden, want naast de plichten van den eenen
mensch tot den anderen staan de plichten tegenover den Staat
De laatste zijn door de ontwikkeling der democratie voor elk
KOHLBRUGGE,
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mensch zeer belangrijk geworden. Wij zullen eerst de sociale
plichten in gewonen zin, dus die van mensch tot mensch, bezien
(170). Het ligt dan voor de hand, dat de voornaamste invloed voor
de ontwikkeling van het kind tot een sociaal voelend wezen van
het gezinsleven moet uitgaan. De ouders zijn dus verplicht
hunne kinderen zoodanig op te voeden, dat zij hun eigen belangen
steeds trachten achter te stellen bij de belangen van het gezin.
Deze taak is zooveel te gewichtiger, omdat het kleine kind uit zijn
aard egocentrisch moet zijn, dus een kleine egoïst, die zijn eigen
wil wenscht door te drijven. De geheele opvoeding moet het kind
geleidelijk losmaken uit deze egocentrische beschouwingswijze,
om het met al zijn krachten in den dienst van het gezin te stellen.
Dit resultaat was vroeger gemakkelijker te bereiken. In de ouderwetsche kinderrijke gezinnen waren de oudere kinderen de bewakers en medeopvoeders der jongeren. Zij waren dit zelfs in
die mate, dat er dikwijls op gewezen werd, dat het gemakkelijker
is tien kinderen op te voeden, dan twee. Ook ondervond men,
dat het bijna onuitvoerbaar schijnt te zijn, uit het eenige kind
een sociaal voelend individu te vormen, tenzij het van nature
bijzonder sociaal is aangelegd.
Het is verder duidelijk, dat een gezin met beperkte middelen,
hierin gemakkelijker zal slagen dan een rijk gezin. Want, waar
de middelen beperkt zijn, zijn de ouders wel verplicht rekening
te houden met de werkkracht der kinderen in het belang van
het geheele gezin. De meer gegoede daarentegen zal zooveel
werkkrachten kunnen betalen, dat hij het buiten de hulp der
eigen kinderen zal kunnen stellen. Door deze laatste overweging
wordt het feit begrijpelijk, waarop wij reeds gewezen hebben
(blz. 125), dat er onder de hoogere standen wel veel geliefhebberd
wordt op sociaal gebied, maar zonder veel ernst en zonder opoffering der eigen persoonlijkheid. Hier is dus rijkdom een
vloek. Evenwel zijn ook de armsten bemoeilijkt in de sociale
opvoeding van hun kinderen. Want hun geheele leven dreigt op
te gaan in materieele zorgen, waardoor de overtuiging gewekt
wordt, dat alles alleen door materieele factoren beheerscht wordt.
Dan wordt het kind dus groot in de gedachte aan den materieelen
worstelstrijd, dien het zelf zal hebben te strijden. Toch wordt
dit bezwaar eenigszins geneutraliseerd door het gevoel van saamhoorigheid, dat juist in arme straten en wijken zich ontwikkelen
kan. Het is dan ook een groote fout, zoo bij beschouwingen over
armenzorg, steeds het vele genegeerd wordt, wat het eene arbeidersgezin voor het andere doet. Men treft hier dikwijls de be,
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reidwilligheid aan om nog den laatsten penning te deden, die
bij de meer gegoeden ten eenen male afwezig is.
De sociale ontwikkeling van het kind der meer gegoeden wordt
ook nog hierdoor belemmerd, doordat wij juist bij hen zoo
dikwijls de opvatting vinden, dat de vader (of de ouders) alleen
de levenszorgen draagt (dragen) en de kinderen daar buiten
gelaten moeten worden. In het eene gezin is het een zaak van
gezag, zoo men meent, dat de kinderen daar niets mee te maken
hebben, in het andere is men vervuld van de gedachte over
„de eeuw van het kind", en wil men daarom niet, dat het kind de
zorgen der ouders deelt.
Men wil hen zorgeloos doen groot worden en voelt niet, dat men
daardoor niet alleen in de opvoeding te kort schiet, maar ook
in zijn plichten tegenover de maatschappij, die toch in de
eerste plaats eischen moet, dat het kind vroegtijdig allerlei
hulpbetoon leert. Vroeger werd dit wel eens zoo opgevat, dat de
kinderen der meer gegoeden werden meegenomen in de gezinnen
der armen, opdat zij eenerzijds de armoede zouden zien en hun
medelijden zou worden opgewekt en anderzijds door de gaven der
ouders, zouden leeren geven. Deze gedachte is ten eenen male
verouderd, want armenzorg bestaat niet meer in de eerste plaats
in het geven, maar in het opvoeden tot zelfstandigheid en deze
gedachte is voor een kind nog te hoog. Ook is het ten eenen
male waardeloos, zoo een kind iets geeft uit de beurs van zijn
ouders. Geven kan slechts dan waarde hebben, als het gegevene
door eigen inspanning verkregen werd. Bovendien vestigde deze
verouderde methode in het kind de gedachte, dat men werkelijk
weldeed, door rond te gaan als een weldoende engel. Dit kweekte
in het kind de overtuiging, dat het voor de rol van een engel
geboren was, terwijl de anderen er waren om geprotegeerd te
worden. Zulk weldoen baart dus hoogmoed!
Wij hebben dus vast te houden aan de overtuiging, dat het kind
in de eerste plaats alleen door datgene, wat het in zijn eigen
gezin leert doen, zich ontwikkelen kan tot een sociaal voelend
individu. Het is de plicht der ouders de kinderen van jongs af
er aan te wennen, dat zij niet alleen onderling hulpvaardig
moeten zijn, maar ook voor hun ouders en andere familieleden,
in 't kort voor al degenen (ook het dienstpersoneel), waarmede zij
in aanraking komen. Men zal het dus moeten vermijden steeds
betaalde hulp te willen gebruiken, want de kinderen moeten iets
te doen vinden. Daarbij heeft men alle reden het gezin gelukkig
te prijzen, waar hetzij tijdelijke zorgen, hetzij ziekte, direct aan-
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leiding geven tot onderling hulpbetoon. Maar ook aan deze
goede oefenschool tracht de moderne mensch zich te onttrekken,
door de verpleging af te schuiven op betaalde krachten, of de
zieken uit het gezin over te brengen in allerlei voor hen gebouwde
inrichtingen.
Het is zoo verwonderlijk, dat er menschen gevonden worden,
die het overal bestaande lijden niet weten te vereenigen met
hun levensfilosophie, terwijl er toch geen machtiger opvoedende
kracht bestaat dan „het lijden".
De ondervinding heeft geleerd, dat kinderen, die van jongs af
aan er aan gewend worden huiselijk werk te verrichten,
zelf een bron van genot vinden in de resultaten van hun arbeid.
Met voldoening en met trots zien zij op de keurig afgehaalde
en opgemaakte bedden, de goed afgestofte en opgeruimde kamers,
het schoone vaatwerk, de glanzend gepoetste schoenen, het netjes
aangekleede broertje of zusje. Zonder dat het hun bewust wordt,
wordt zoo eerbied voor den arbeid in hun jonge zielen gelegd,
eerbied voor eigen werk zoo goed als voor dat van anderen.
Zij leeren niet alleen zorgzaam zijn, maar ook zorgen; alle vernielzucht wordt onderdrukt en de tucht ontwikkeld.
Zonder zorgen is het leven niet denkbaar, kinderen moeten
daarom vroeg zorgen hebben om waarlijk te leeren leven. Door
te moeten zorgen en te mogen helpen, leeren zij het werkelijke
leven kennen met zijn behoeften en hoeveel er toe noodig is,
om aan de levensbehoeften te voldoen. Daardoor leeren zij inzien,
dat het niet altijd gemakkelijk is om aan die eischen en behoeften te voldoen, die een ieder in 't gezin heeft en dat dit opoffering en inspanning eischt. Zoo wordt de bereidwilligheid
geboren om voor zichzelf te zorgen, anderen geen moeite te geven,
de zorg der huisgenooten te verlichten. Zoo ontstaat de geest van
wederzijds hulpbetoon en de liefde, die de harten aaneen bindt,
door elkanders lasten te dragen met opoffering van eigen
genoegen.
Daaruit volgt vanzelf, dat het een zeer averechtsche liefde is,
zoo ouders zich op het standpunt stellen, dat zij voor hun
kinderen alle moeilijkheden uit den weg moeten ruimen, omdat
zij hun jeugd moeten genieten. Zij kunnen hen toch niet bewaren
voor den strijd des levens, en inplaats van hen hiervoor te harden,
laten zij hen als slappelingen in den maalstroom der maatschappij komen.
Verder zijn zij blind voor het genot, dat het kind in zijn hulpbetoon ondervindt, mits het van jongs af aan daartoe is opge-
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leid. De ontspanning, waarop kinderen daarnaast evenzeer recht
hebben, zal hun veel meer genot verschaffen dan aan kinderen,
die, om hun tijd te vullen met allerlei afleiding overladen worden.
Voor het opvoeden van het kind tot onderling hulpbetoon in
het gezin, ken ik geen aardiger literatuur dan de boeken van
Tony Schuhmacher (171). Zij schreef kinderboeken, aangenaam en
boeiend gesteld, waarin zonder pedanterie en zonder moraliseeren, dus zonder in de fout van Van Alphen te vervallen,
de kinderen op het onderling hulpbetoon in het gezin gewezen
worden, ook op de vreugde en het geluk, die hieruit ontstaan. Zij
wist haar kleine lezers er toe op te wekken met haar in correspondentie te treden, aangaande alles, wat hierop betrekking heeft,
en het was haar nooit te veel moeite de tienduizenden brieven
te beantwoorden, die haar uit alle Duitschsprekende landen
werden toegezonden. De hoogst merkwaardige verzameling dezer
kinderbrieven is thans opgenomen in het archief te Stuttgart.
Het komt mij voor, dat het kind, dat op deze wijze in eigen
gezin geleerd heeft zich te geven, een sociale opvoeding ontvangen
heeft, die door geen betere vervangen kan worden. Het ligt
verder voor de hand, dat de ouders daarnaast ál die eigenschappen in het kind moeten trachten te ontwikkelen, die
sociaal belangrijk zijn. Daartoe behoort niet alleen menschlievendheid in algemeenen zin, toegepast op de geheele omgeving,
maar ook de wil om samen te werken met anderen, wat wederom
zelfbeheersching en gehoorzaamheid naast volharding en werklust vereischt. Verder het gevoel voor oprechtheid en rechtvaardigheid, het gevoel der verantwoordelijkheid en daarnaast
al die minder waardevolle en toch zoo belangrijke eigenschappen
zooals : goede manieren, zindelijkheid, netheid enz.
Al zal men bij de beginnende opvoeding eerst eischend of
bevelend moeten optreden, zoolang het egocentrische in het
kind nog niet overwonnen is, toch zal men er spoedig toe
moeten overgaan, het eigen oordeel van het kind te ontwikkelen.
Want reeds het 8-jarige kind heeft een fijn gevoel voor rechtvaardigheid. Daarom verdient het aanbeveling, dat bij een twist
niet de opvoeders beslissen wie gelijk heeft, maar dat men de
kinderen er toe brengt, onderling uit te maken wie gelijk en
wie ongelijk heeft, natuurlijk nadat de opgewonden gemoederen
weer tot rust zijn gekomen. Evenzeer wijze men hen er op, dat
elke verkeerde handeling ook sociaal verkeerd is, dus anderen
benadeelt.
Als men een kind er van kan overtuigen, dat het verkeerd
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gehandeld heeft, zoo is straffen gewoonlijk onnoodig. Men, wijze
het er spoedig op (vooral bij een twist), dat verschillende
leeftijden en verschillende karakters ook tot verschil van inzicht
moeten voeren. Daarmede moet ook hij rekening houden, die
gelijk heeft en gelijk krijgt. Dan zal het kind ook hem niet
uitlachen en bespotten, die ongelijk kreeg, maar zal hem veeleer
over die moeilijkheid trachten heen te helpen door vriendelijkheid of toegevendheid, waar dit mogelijk is. Vooral moet men
trachten de jeugd zoo spoedig mogelijk te leeren naar eigen
schuld te zoeken, niet zoozeer omdat ons dit verdraagzamer
maakt, maar omdat ons dit tot de erkentenis brengt, dat al
datgene, wat ons anderen aandoen, en waarover wij geneigd
zijn ons te beklagen, veroorzaakt wordt door de eigenaardigheden van ons karakter. Heeft men dit door zelfonderzoek
goed ingezien, zoo heeft men een groot deel van de moeilijkheden des levens in zichzelf overwonnen.
Tot de ontwikkeling van het sociale voelen behoort verder,
dat men niet al te veel vervuld zij van eigen gedachten en
wenschen, waardoor men den eersten maatschappelijken regel
over het hoofd ziet, dat men den ander niet moet hinderen of
lastig vallen. Het is de levenswijsheid, die de Engelschman zoo
kort weergeeft in het ,,don't intrude" „be reserved" of het Amerikaansche „keep smiling". Dan weet men, waar men spreken
mag, waar men zwijgen moet, waar men zich stil heeft te
houden of zich aan vroolijkheid mag overgeven.
Daarnaast eische men stiptheid. Er zijn menschen die nooit
op tijd zijn, die onnauwkeurig zijn, waarop men niet vertrouwen
kan, die hun taak nooit met vollen ernst behartigen. Zij doen
in de sociale samenleving zeker evenveel kwaad als anarchisten.
Bovenal leere men woord houden ten koste van alles, want
dit kweekt karakters.
Men wijze er het kind vroegtijdig op, dat andere gezinnen,
andere standen, andere volkeren ook andere gewoonten en
eigenaardigheden hebben, en dat het ongemanierd is zich ongeduldig of prikkelbaar te toonen tegenover vreemde gewoonten
of eigenaardigheden. Men moet het leeren er naar te zoeken
hoe die eigenaardigheden, die ons terugstooten, ontstonden, men
moet het leeren, zich af te vragen, of eigen gebruiken werkelijk
de beste en de alleen gerechtvaardigde zijn. Zoo men aan het
kind geleerd heeft, zich in de plaats van een ander in te denken,
dan heeft men het sociaal paedagogisch opgevoed. Daarom verzuime men vooral niet de kinderen er reeds in te oefenen, dat zij
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zich in de denkwijze van andere standen leeren verplaatsen, vooral
van die, welke het verst van hen af staan. Immers valt het aan
den meest ontwikkelde, aan den z.g.n. intellectueele, het moeilijkst zich te verplaatsen in de denkwijze van diegenen, die in
het groote systeem der menschelijke werkverdeeling de ruwe
fondamenten der cultuur leggen. Hun gevoel van eigenwaarde
moet men weten te ontzien, want lichamelijk werkende menschen zijn buitengewoon gevoelig op dit punt. Wie tegenover
hen de juiste houding heeft gevonden, die heeft ook in zich
den hoogmoed en het eigenbelang zijner klasse overwonnen. Dat
moet het kind alvast leeren ten opzichte van het dienstpersoneel,
hetzij door het te gehoorzamen, door het te helpen, of door
belangstelling te toonen.
Wat dienstpersoneel ten opzichte van het kind zeggen wil,
kan men vooral in Oost-Indië bestudeeren, waar eene goede
opvoeding door het Javaansche dienstpersoneel nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Op die deelen der buitenbezittingen
daarentegen (zooals in de Minahassa), waar de inlander zich
de gelijke van den Europeaan voelt, en het kind hem als zoodanig leert behandelen, is eene goede Hollandsche opvoeding
bereikbaar.
Wij zijn deze beschouwingen begonnen met er op te wijzen,
dat alle sociale werkers het noodzakelijk achten, leiding te geven
aan de ouders of de ouders op te voeden. De beste opvoeding
geven evenwel de ouders aan zichzelf, zoo zij hun plicht ten
opzichte van hun kinderen doen, want niets werkt zoo opvoedend als het voorbeeld, en wij kunnen aan een kind niets leeren,
wat wij niet zelf betrachten. „Opvoeder zijn" wil toch zeggen,
,,zichzelf beheerschen van den ochtend tot den avond".
Eindelijk late men geen gelegenheid voorbij gaan, om door
de zich dagelijks voordoende feiten te bespreken, het sociale
voelen op te wekken. Daarbij trachte men bij allerlei strijd
(tusschen reizigers, buren of familieleden), de psychologische
oorzaken van den strijd aan te wijzen en de mogelijkheden
aan te toonen, om zulk een strijd te voorkomen. Men wijze
het kind er op, dat het slechts zwakte verraadt of gebrek aan
zelfbeheersching, gebrek aan voornaamheid van het voelen, zoo
men op lawaai makende wijze zijn eigen standpunt wil handhaven. Toch mag het trachten om den vrede te bewaren, er
niet toe leiden om maar alles toe te geven of te verontschuldigen,
want dit zou gebrek aan karakter toonen. Bij deze ontwikkeling
tot zelfstandigheid zou men lang kunnen blijven stilstaan. Dan
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wij uiteen moeten zetten, hoe zulke karakters zich ontwikkelen, die wel is waar in strijd schijnen te zijn met de
sociale ontwikkeling en toch er de hoeksteen van vormen.
„Der Mensch wirkt alles, was er vermag, nur durch seine
PerOnlichkeit", zeide reeds Goethe. Zoo dit juist is, dan maakt
karakterontwikkeling dus ook niet eenzijdig of eenzelvig, en kan
men alleen dan iets voor een ander zijn, zoo men zelf tot een
karakter geworden is.
Dit persoonlijkheidsgevoel kan bij den een aangeboren zijn,
bij den ander ontwikkelt het zich geleidelijk.
Alleen die mensch heeft waarde, bij wien het zich ontwikkeld
heeft. Het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden, dat een
karakter alleen kan bestaan op grond van vaste beginselen,
die niet van tijd en omstandigheden afhankelijk zijn.
Waar de mensch zich sociaal aansluit, mag dit niet in strijd
zijn met deze beginselen, hij moet zich terug trekken waar die
beginselen in 't gedrang komen; men zal zelfs daar „neen"
moeten kunnen ze:ten, waar het gewone sociale verband, waarin
men leeft, het „ja" vanzelf sprekend vindt. Wie geen karakter
heeft, volgt de psyche der menigte (bl. 70 en 233 v.v. ), waarvan het
genoegzaam bekend is, dat zij ver beneden de psyche van het
individu staat. Of hij denkt slechts wat de partij denkt, en dan
is hij als Staatsburger verloren.
Die karakterontwikkeling zullen de ouders in hun kinderen
bevorderen, zoo zij hun toonen dat zij zelf ook zoekend en
tastend hun weg gaan, zich zelf corrigeerende naar hoogere
beginselen. Dat zal de kinderen met respect voor de ouders
vervullen, het zal hun zelfonderzoek leeren, het zal verantwoordelijkheidsgevoel en dus tucht in hen wekken. Wordt de
zielsstrij d der ouders voor de kinderen bedekt gehouden, meent
men daarenboven, dat tucht afgedwongen kan worden, zoo verkrijgt men in het beste geval wel onderworpenheid en gehoorzaamheid, maar geen karakters. Dan is het gevaar groot, dat
het kind, als het op zichzelf komt te staan, óf slechts anderen
zal gehoorzamen óf tuchteloos zal worden. Zoo door het gezin
wordt gestreden voor een hooger beginsel, en de kinderen
doorleven dien strijd mee, zoo heeft dit een machtigen invloed
op de karaktervorming. Dat hebben niet alleen tijden van
geloofsvervolging geleerd, maar alle gevallen waar kleine gezindten zich moesten handhaven tegenover de andersdenkende
massa (b.v. de Quakers), of waar er gestreden werd voor de
vrijheid van een volk tegenover een onderdrukker (zooals in
zouden
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Napoleon's tijd), of bij een taalstrijd zooals in Vlaamsche gewesten. Maar ook een hevige strijd om politieke of sociale doeleinden kan opvoedend werken.
Naast het gezin hebben wij de school te noemen, wij
zouden althans wenschen, dat wij de school zouden mogen
noemen. Er was en er is bijna geen verband tusschen gezin
en school, al tracht men daarin thans verandering te brengen.
Ouders en onderwijzers zien en spreken elkander niet, tenzij
de ouders met bepaalde wenschen of klachten zich op het
spreekuur vertoonen. Verder is het geheele onderwijs zuiver
intellectueel. Maar daarmede hebben wij eigenlijk een veel
te grootsch woord gebruikt. Want op de volksschool is het
onderwijs nauwelijks intellect-ontwikkelend te noemen, wij staan
er eenvoudig voor pompscholen, die in dien grond van de
zaak nog niet ver verwijderd zijn van die Oostersche scholen,
waar het kind den Koran leert opdreunen. En zooals er geen
samenwerking is tusschen onderwijzers en ouders, zoo is er
ook geen verband tusschen school en leven.
Verder leidt ons onderwijsstelsel meer tot een egoïstisch dan tot
een altruïstisch streven. • Want het stelsel vereischt, dat een ieder
voor zichzelf zijn best doet om zooveel mogelijk in zich op te
nemen, lettende op de rapporten en het overgaan. Elkander
helpen is er uit den booze. Dit was natuurlijk nog erger, toen
het eerzucht prikkelende rangstelsel nog algemeen bestond, en
het heeft nog niet overal afgedaan. Wij komen dus tot deze
wenschen:
a. Dat er een innig contact moge komen tusschen ouders
en onderwijzers. Daartoe zullen de oudercommissies (D. II) ons
wellicht voor de volksscholen den weg wijzen. Voor de middelbare scholen geeft men thans een blad uit, waarin leeraars en
ouders zich uitspreken kunnen. Verandert de taaksopvatting van
onderwijzer en leeraar niet (zie boven) dan zal men aan de
ouders veel meer invloed op de scholen moeten toekennen.
b. Dat het onderwijs zich moge aansluiten aan het leven.
Hiervoor is noodig, dat de leerkrachten inzien, dat zij de kinderen niet onderwijzen om te voldoen aan een leeropdracht,
noch denkende aan een specialen werkkring, maar voor de
geheele maatschappij. Dan zal de school door hen als een
belangrijk bestanddeel der maatschappelijke samenleving beschouwd worden.
c. Dat de invoering van een onderwijsstelsel, zooals het Daltonstelsel er een is, de rapporten en den strijd om het overgaan
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zal doen vervallen. Dan zullen de kinderen elkander niet meer
als concurrenten beschouwen, maar veeleer elkander leeren
helpen. Dan komt er tevens een einde aan het spieken en den
strijd tusschen leerkracht en leerling.
d. Verder hebben wij vooral een school noodig, waar de
onderwijzer niet alleen leert maar ook opvoedt. Dit zal gemakkelij ker te bereiken zijn op de scholen van bijzonder onderwijs, waar de leeraar den godsdienst niet als een verboden terrein
behoeft te beschquwen. Evenwel kan de leeraar ook op de neutrale scholen toch zijn moreele overtuiging overal doen gelden,
niet door lessen in moraliteit te geven, zooals dit in Japan en
Frankrijk gebruikelijk is, maar door zijne moreele overtuiging
te doen uitkomen in al zijne handelingen en vooral bij het
onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis en letterkunde.
Men mag dit den onderwijzer en leeraar niet beletten, want
waar een man zijn opvoedkundigen plicht voelt, leidt elk ander
gedrag tot gedwongenheid. Er moge in theorie neutraal onderwijs
denkbaar zijn, een neutraal mensch bestaat er niet. Zoo de
man uit plichtsgevoel zijn eigen gedachten terug tracht te dringen,
zoo zal ook alle enthousiasme in zijn onderwijs ontbreken en
er zal geen suggestieve kracht van kunnen uitgaan. Wil men
uit den onderwijzer en leeraar het beste halen, wat in hen zit,
dan moet men hen ook vrij laten hun gedachten te uiten. Een
neutraal en onbevooroordeeld leeraar is geen leeraar, want juist
in zijn bevooroordeeld zijn ligt zij ne kracht ! Want elke ware
persoonlijkheid is samengegroeid met haar opvattingen betreffende de grootste problemen der wereld.
Zooals het kind in het gezin een arbeidseenheid moet zien,
waaraan het ook zijn krachten moet geven, ZOO moet het zich
ook in de school in een vast verband voelen, waarvan het zelf
een denkend en meewerkend onderdeel vormt. Daar verder vele
onderwijsvakken (zooals wiskunde) niet voldoende aanleiding
geven, om de vormende kracht van den onderwijzer tot haar
recht te doen komen, zoo zullen wij naar andere middelen moeten
omzien om het contact tusschen leeraar en leerling te verhoogen.
Hiervoor moest elke school (lagere of middelbare) beschikken
over een gemeenschappelijk lokaal (een aula), zooals Lycea
thans bezitten, waar meermalen 's jaars alle leerlingen en leerkrachten zich vereenigen tot het vieren van nationale gedenkdagen of den stichtingsdag der school, bij de opname van nieuwe
en het vertrek van oude leerlingen, of voor andere feesten.
Buitendien moet de school zich meer aansluiten bij de vrije
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jeugdbeweging, bij de inrichting van lees- en clubzalen en het
organiseeren van allerlei sport, waarbij de kinderen overal
deelnemen aan de leiding (172). Dan wordt de school het levenscentrum van het kind. Buitendien leert men het kind, naar de
getuigenis van allen, die het in practijk brachten, bij wandelingen en sport van een geheel andere zijde en zooveel
beter kennen. De onderwijzer wordt de oudere vriend en leider
bij het openluchtspel, bij volksdansen, schoolwandelingen, vacantiefeesten, het weer doen herleven van volksfeesten en dergoilijle amusementen, vooral zoo die eenige dagen duren. Hiervoor is het wenschelijk, dat de leerkrachten in dezelfde wijk
wonen als de kinderen, die de school bezoeken, en dat de onderwijzers het recht hebben, gezag uit te oefenen over de kinderen,
ook buiten de school. Want het kind mag nimmer het gevoel
hebben, dat het gedurende de schooljaren zich buiten den
invloed van de school stellen kan, evenmin als het zich onttrekken kan aan den invloed van het gezin. Zoowel in als
buiten de school, onverschillig of zij bij hun ouders, dan wel
bij anderen in huis zijn, blijven de leerlingen in Zwitserland
gedurende al hun leerjaren aan de schooltucht onderworpen.
Natuurlijk is dan ook het werk van den onderwijzer nimmer
afgeloopen; voor hem zijn er geen schooluren en vrije uren,
geen vacantie in den tegenwoordigen zin, geen tijden dus
gedurende welke hij zich van de kinderen niets meer behoeft
aan te trekken. Hij is en blijft meester der kinderen van uur
tot uur, van dag tot dag en van jaar tot jaar, tot de schoolvrije
leeftijd is bereikt. Nu zal men hier wellicht het bezwaar doen
gelden, dat de onderwijzer toch rust noodig heeft na zijn inspannend werk. Maar de school der toekomst zal van hem niet

meer die geestelijke inspanning eischen, die door het rustig
houden, door het gezag uitoefenen, door de geheele onnatuurlijke
tucht der pompschool veroorzaakt wordt.
Immers zal hij het niet meer zijn, die orde en gehoorzaamheid
zal hebben af te dwingen, want de kinderen zullen zelfbestuur
moeten verkrijgen, zooals dit in Engeland en Amerika sedert
lang gebruikelijk is. Evenals in het gezin het jongere kind
bereid is zich te onderwerpen aan het oudere broertje of
zusje, ja dit zelfs geheel vrijwillig doet, als bij de oudere
kinderen tact, liefde en rechtvaardigheid bestaan, zoo zal ook
het schoolkind zich vrijwillig onder het gezag der aangewezen
of zelfgekozen leiders schikken. Van dezen gaat een invloed
uit, dien het onderwijzend personeel nimmer kan uitoefenen.
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Van deze vrijwillige onderwerping van eigen wil gaat een enorme
opvoedende kracht uit, terwijl de tegenwoordige discipline slechts
leidt tot een oorlogstoestand van alle leerlingen tegen den onderwijzer of van de schoolvereenigingen tegen de Directie. Zij leidt
verder tot een desorganisatie van het geweten, daar het kind er
twee soorten van moraliteit op na houdt, één voor onderlingen
omgang en één tegenover de onderwijskrachten.
Deze strijd heeft vooral het treurige gevolg, dat er van een
moreelen invloed van de school, van onderwijzers of leeraren
geen sprake kan zijn.
Het bovengenoemde zelfbestuur heeft verder de goede zijde, dat
de leidersnaturen naar voren komen. (keyboy's). Hen moet
men weten te winnen en (door vertrouwen te toonen) ruimte
laten om te regeeren. Het ontwikkelen van zulke leidersfiguren
is sociaal van het allergrootste belang, want zoo zij eenmaal de
verantwoordelijkheid hebben aanvaard, zoo ontwikkelt zich in
hen ook die zelfverloochening, zonder welke de maatschappij onbestaanbaar is. Zelfbestuur is dáárom ook van het allergrootste
belang, omdat de jongens tegenover deze uit hun midden voortgekomen leiders geen leugen, huichelarij, of veinzerij toepassen,
waardoor dus hun karaktervorming wint, terwijl de omgang
met de leeraren een oprechte, vertrouwende en vertrouwelijke
worden kan.
Wel is het denkbaar, dat onder minder ontwikkelde kinderen
een gebrekkig ontwikkeld rechtsgevoel aanwezig is. Maar men
vergete niet, dat de mogelijkheid bestaat, dat hun rechtsgevoel toch fijn is, al is het in strijd met onze moraliteit of
met de thans bestaande sociale opvattingen. Zij zijn dan achterlijk in hun opvoeding, evenals wij onze overgrootvaders in
vele sociale opvattingen zeer achterlijk of onontwikkeld vinden.
Hier is het dan weer de taak van het hoofd der school, om
zulk gebrekkig ontwikkeld rechtsgevoel, dat zich o.a. dikwijls als
onbarmhartigheid uit, in de goede richting te ontwikkelen, waarvoor in elk hart aanknoopingspunten te vinden zijn.
Dit zelfbestuur der scholen is thans reeds in zooveel landen
toegepast en op zooveel verschillende scholen beproefd, dat
het slagen moet, wanneer slechts het hoofd of de directeur der
school tact bezit en zooveel zelfbeheersching, dat hij werkelijk
absoluut vertrouwen schenkt. Zoo dit systeem in ons land niet
mocht slagen, zoo kan alleen ons nationaal „gebrek aan vertrouwen" er de oorzaak van zijn (173).
Wie de kunst verstaat om te kunnen regeeren, die zal aan allen
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vrijheid gunnen en toch de teugels in handen weten te houden;
hij bereikt dit niet door te commandeeren, maar door de suggestieve kracht zijner persoonlijkheid. Ik zou hier geen beter
voorbeeld weten te noemen dan de wijze, waarop de R. K.
Jozefgezellenvereenigingen bestuurd worden.
Eene dergelijke verhouding kan natuurlijk alleen geboren
worden, waar vrijheid en vertrouwen heerschen, maar het zal
zeer moeilijk zijn om deze sfeer in onze scholen te ontwikkelen,
daar het aan onzen volksaard eigen is om maar half te vertrouwen. Het vertrouwen moet volkomen zijn en het moet behouden blijven zelfs daar, waar het wel eens beschaamd werd.
Een opmerking als : „ik kan je niet langer vertrouwen", mag
nimmer gehoord worden. Dan eerst zal de school karaktervormend werken. De leerlingen zullen zich aan de school verbonden
achten door banden, die niet verscheurd worden bij het eindigen
der schooljaren. De school blijft dan voor de schoolvrije jeugd
het middelpunt der belangstelling gedurende hun verdere ontwikkeling. In Engelsche scholen ziet men dan ook jonge mannen
van 20 jaar of ouder, een of meer avonden per week in de
schoollokalen vergaderen in zelfbesturende clubs, maar dan
tèch onder opperleiding van hun gewezen onderwijzer. Ook wordt
de ,,hall" (aula) nog dikwijls ter hunner beschikking gesteld voor
allerlei ontspanning.
Maar de Engelsche onderwijzer vindt het dan ook vanzelf
sprekend, dat hij belang stelt in sociaal werk, zooals in de vrije
jeugdvorming, hij geeft er zich met hart en ziel aan zonder
aan extra betaling te denken (zonder welke onze onderwijzers
zich niet wenschen te verroeren ). Naar schatting offert ruim
de helft der onderwijzers in Engeland haar vrije namiddagen,
vrijwillig en belangeloos aan de schooljeugd op, om hun leiding
te geven bij het spel. Zij meenen dus niet, dat hun taak afgeloopen is als de schooldeur achter hen dicht gaat. Daarom is de
Engelsche school (public school) niet alleen een onderwijsinrichting, maar ook een opvoedingsinstituut in den besten zin des
woords. Zij staat niet los van de maatschappij gelijk de onze,
maar zij staat midden in het practische leven, ondergaat er den
invloed van en oefent daarop zelf een krachtige werking uit,
terwijl de onze verstarde in conservatisme. Daarom beschouwen
de Engelsche jongens en meisjes hun onderwijzers(essen) als
vrienden en vriendinnen, die zij hoogachten en aan wie zij een
grooten invloed op hun leven toekennen. Zij betalen met achting
en genegenheid de betoonde belangstelling in al hun lief en leed.
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Vele van onze kinderen daarentegen groeten hen zelfs niet meer,
als zij de school verlaten hebben.
Dr. Frantisëc Vanicëk (Internation. congres. Parijs, Juli 1928)
wees er op dat in Checho Slowakije door de onderwijzers elke
voorkomende gelegenheid wordt aangegrepen om het sociale voelen
bij de kinderen te ontwikkelen en dit wordt bevorderd door de
jeugdafdeeling van het Roode Kruis die men in zeer veel scholen
vindt, zij werken onder het devies van Comenius „Ce n'est pas
pour soi-même que l'on nait c'est pour la société". Hetzelfde
geldt van de jeugdafdeelingen van het Roode Kruis in Duitschland. Het zou mij te ver voeren de toegepaste methode hier
verder uit te werken evenals die der „week der schooljongens"
in Amerika. De verslagen van bovengenoemd congres brengen
het nadere (174).
Het sociaal voelende schoolhoofd moet er zich van bewust
zijn, dat het er toch niet om gaat, dat er op school een behoorlijke
tucht heerscht, maar dat het kind een zoodanige opvoeding
verkrijgt, dat het zichzelf leert besturen. Dan zal het niet tot
tuchteloosheid vervallen, zoodra het op eigen beerven komt te
staan. Deze ontwikkeling der zelfcontrole kan alleen ontstaan,
als men de kinderen vrij laat. Het ligt overigens voor de hand,
dat er naturen zijn, die anti-sociaal geboren werden. Daarmee
doel ik vooral op de groote categorie der psychopaten en op
diegenen, die niet in staat zijn zich sociaal aan te passen, zooals
velen, die geestelijk achterlijk zijn. Zij blijven hun leven lang
op het egocentrische standpunt van het kleine kind staan. Al
zulke kinderen moeten dan ook op aparte scholen onderwezen
worden.
De sociale gedachte ware verder op school te ontwikkelen : door
de geschiedenis niet langer te behandelen als de geschiedenis van
vorsten en oorlogen, maar door te doen zien hoe het volk leefde,
en hoe de sociale gedachte zich geleidelijk ontwikkelde. Men
wijze er op : hoe de enkele op zichzelf staande historische mensch
opwaarts streefde en het hoogste bereikte, hoe hij daarbij te
worstelen had met zijn sociale omgeving, hoe hij die moeilijkheden overwon, hoe in elk menschenleven het individueele en
de gemeenschapsbelangen in botsing komen, terwijl er toch geen
vooruitgang denkbaar is zonder de vrije ontplooiïng van het
individu. Want alleen door zulke baanbrekers zal de sociale
vorm onzer maatschappij geleidelijk gewijzigd worden. Zij zullen
nieuwe gemeenschapsbelangen scheppen.
Men bespreke het zich opofferende streven ten dienste der
,
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massa van de klassieke tijden af tot de moderne toe. Verder
moet men de gelegenheden van den dag aangrijpen, de gevallen,
die de gemoederen in beroering brengen, hetzij een ongeluk, een
brand, hongersnood of andere, om de sociale wetten uiteen te
zetten en de sociale voorzorg te leeren waardeveren. Dan toont
men hun hoeveel leed door hulpbetoon en solidariteit voorkomen
kan worden. Dit ontwikkelt niet alleen het gevoel, maar het
wekt ook belangstelling.
Sociaal ontwikkelend werkt het ook, zoo men de kinderen
oefent in het voeren van correspondentie, daar elke brief vereischt, dat men zich tracht in te denken in hetgeen de ander
weet of denkt, want doet men dit niet, zoo schept de brief verwijdering, het wordt dan een anti-sociale brief. Zulk brievenschrijven geeft veel meer aanleiding om het individu naar
voren te brengen, dan het ouderwetsche opstel over spreekwoorden, jaargetijden of dergelijke.
Verder wekke men de kinderen er toe op elkander te helpen;
er zijn steeds zwakkere leerlingen, die dikwijls gemakkelijker
begrepen en geholpen worden door de betere leerlingen, dan
door den zooveel verder van hen afstaanden onderwijzer(es)
Dit bevorderen o. a. de particuliere scholen in Zwitserland. Zij
die zulke hulp verleenen, vergaderen af en toe met den directeur,
en bespreken met hem hun ondervindingen zonder dat namen
genoemd worden.
In Frankrijk heeft men goed geslaagde proefnemingen genomen, om abnormale meisjes door oudere normale meisjes
te laten helpen, en in Fransch Zwitserland gebruikt men zelfs
oudere achterlijke kinderen, om de jonge achterlijke kinderen
voort te helpen. Daarbij profiteeren niet alleen de laatsten
maar ook de eersten, daar het achterlijke kind zoo weinig sociaal
voelt.
Wij verwijzen naar het programma der internationale vereeni
ging voor kinderhulp te Genève. Art. 5 luidt: „het kind moet
tot daadwerkelijke menschenliefde opgevoed worden."
Ook in Nederland gingen stemmen op, dat de school aan de
kinderen moest verklaren wat „mislukken" beteekent, hen er
n.l. op smoest wijzen dat dit dikwijls buiten hun schuld geschiedt.
Hun oordeel later zal dan zachter zijn en hun liefde tot den
medemensch worden gewekt, doordat zij dien beter leerden
kennen en verstaan. Anderen willen jongens laten werken voor
gevangenen (175).
Jacob v. Campens' scheurkalender wekte de kinderen op, om,
.
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speelgoed te vervaardigen en het was merkwaardig hoe groote
gevolgen deze kleine oorzaak had. Uit het geheele land kwamen
inzendingen van zelfvervaardigd of eigen niet meer gebruikt
speelgoed, die in de kinderziekenhuizen te Amsterdam werden
rondgedeeld.
Algemeen bekend is het, dat men kinderen den laatsten tijd
dikwijls gebruikt heeft voor het verzamelen van allerlei giften
voor verschillende doeleinden (vooral sedert de bloemetjesmethode opkwam), maar ook de schaduwzijde er van hebben
wij leeren kennen (Deel IV).
Men heeft verder getracht het kind tot een sociaal wezen te
ontwikkelen, door clubs te vormen die sociaal werk verrichten.
In Amerika heeft men de jongens van de verschillende stadswijken vereenigd in clubs, die onder eigen bestuur vooral
de straten beheeren. Elders heeft men aan zulke clubs het
beheer der slooten opgedragen of van de boomen langs den
weg, of de bewaking der bosschen tegen vernieling en verontreiniging; men heeft hen een brandweer doen vormen, met
dierenbescherming belast enz.
Al zulke opdrachten zullen alleen dan gunstig werken, als
er verantwoordelijkheid aan verbonden is, want anders wordt
het een spel, dat spoedig verveelt. In Bulgarije heeft men een
burgerdienst ingericht voor jongens van 7-17 jaren. De leerlingen, die veel ijver hadden betoond, werden te werk gesteld
bij het verfraaien van de scholen, van de binnenplaatsen en
speelterreinen; zij mochten tuinen aanleggen, hoornen planten en
wegen aanleggen door de bosschen, waarvoor generlei vergoeding
werd betaald. In Zwitserland heeft men schooljongens meermalen
met het toezicht op de wegen belast, waaraan zij alle kleinere
reparaties zelf moesten verrichten. Daarnaast kwamen andere
opdrachten, zooals boven reeds genoemd zijn; vooral werd allen
de plicht opgelegd, te helpen bij grootere ongevallen. Daar elk
jaar diegenen afvallen, die de school verlaten en men slechts
de leerlingen der hoogste klassen voor zulk werk neemt, zoo
beschouwen zij het als een eer in zulke clubs te warden opgenomen. Daarenboven verhoogt men het genoegen, door hun een
clublokaal ter beschikking te stellen. In Zwitserland werd de
wensch uitgesproken, dat zulk werk in alle gemeenten zou
worden aangemoedigd.
Aan de huishoudschool Mariakroon te Kuilenburg bestaat de
vereeniging : „Allen voor Allen". Deze tracht de leerlingen tot
sociaal voelende vrouwen te vormen door hen op de sociale
,

,
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nooden te wijzen. Zij werken mede ter leniging door het vervaardigen van kleedingstukken voor de armen, ook steunen zij
met geld, vooral bij nationale rampen. De oud-leerlingen blijven
in den regel lid en stijven de kas. Daarnaast hebben zich in
enkele plaatsen A. V. A. Clubs gevormd, die locaal werkzaam
zijn. Er is dus veel overeenstemming met de Jung Helfer Bund
(Duitschland, Chili), die vooral daarin sympatiek is, dat de naam
van een kind, dat hulp verleend heeft, nooit genoemd mag
worden. Verder zal ik er hier niet op ingaan.
Het is verder bekend, dat de geheele Padvindersorganisatie het
hulpverleenen aan zwakken, ouden en gebrekkigen als een plicht
oplegt, maar ik heb nog niet vernomen, dat men hen voor
algemeen sociaal werk heeft georganiseerd. Een uitzondering
vond ik in Suriname, waar men de Padvinders met ijver wist te
bezielen voor de bestrijding der muskietenplaag en zóó van
tropische ziekten.
Naast zulke clubs, die speciaal met het doel zijn opgericht
om sociaal werk te verrichten, staan de tallooze andere clubs
der vrije jeugdvorming, wier oorspronkelijk doel de algemeene
vorming, de meerdere gezelligheid of de ontwikkeling van godsdienstzin genoemd mag worden. Daarnaast wordt allerlei spel
of sport beoefend. Die clubvorming leert aanpassing en verdraagzaamheid tusschen personen van ongeveer gelijke denkwijze. Men leert er zijn gaven en krachten te stellen in den dienst
der gemeenschap. In de practijk van het clubleven zal dit
verantwoordelijkheidsgevoel groeien, vooral bij die naturen, die
als leiders naar voren treden. Zoolang de school nog niet aan
de boven besproken eischen voldoet, zoolang er geen nieuwe
generatie van onderwijzers en leeraren is gekomen, zal het in
de eerste plaats de taak dezer clubs zijn om de jonge menschen
tot gemeenschapswezens op te voeden en hen te oefenen in de
kunst niet voor zichzelf te leven. Ook zal het clubleven het
gezinsleven aanvullen, zoolang er in vele gezinnen nog de opvatting bestaat, dat de jongen niet geroepen is huiselijke werkzaamheden te verrichten. Daar leert hij althans de belangen der
vereeniging behartigen, te helpen en geholpen te worden. Ook
is het wel bekend, dat de Padvindersorganisatie met allen nadruk
haar leden op den plicht wijst huiselijk werk te verrichten,
zoodat moeders en zusters kunnen beoordeelen, of de jongen
een goed Padvinder geworden is. Ook dit clubleven heeft natuurlijk de goede zijde, dat de leidersnaturen er zich op de
taak voorbereiden, die hun in de maatschappij wacht.
KOHLBRUGGE,
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Tot de sociale ontwikkeling zal elke onderwijzer bijdragen,
die met de kinderen de regelen van den weg, de veiligheid van
het verkeer bespreekt, de kinderen op het verkeersspel (uitgave
van den A. N. W.13.) wijst of met hen het veiligheidsmuseum
bezoekt. Daarbij wijze men er vooral op, hoe de moderne mensch
zich weliswaar verzet tegen de doodstraf maar den doodslag door
automobielen rustig aanziet, hoe iedereen wel spreekt over de
afschaffing van den oorlog, maar het snelverkeer, dat meer
menschen vernietigt dan de oorlog, dulden blijft.
De groote Zwitsersche vereeniging Pro Juventute heeft de taak
op zich genomen, om aan de Zwitsersche jongens een sociale
opvoeding te geven. Hiervoor dient vooral het tijdschrift „Der
Schweizer Kamerad", dat in zeer aantrekkelijken vorm is gekleed, om 'de 14 dagen verschijnt en slechts 3 gulden per jaar
kost. De redacteur is een man, van wien gezegd kan worden,
dat hij een diepen blik heeft geslagen in het jongenshart,
zoodat hij niet alleen datgene weet te brengen, wat hun belangstelling wekt, maar hen ook op zeldzame wijze weet te bezielen.
Te bezielen, in de eerste plaats, met den wensch om elkander
onderling te helpen, in de tweede plaats om zich in den dienst
der maatschappij te stellen. Het eerste geschiedt door de correspondentiekolom, waarin iedere jongen kan vragen wat hij noodig
heeft, vooral voor zijn geknutsel of zijn liefhebberijen van allerlei
aard. Dit kan zoowel een stuk koperdraad zijn, als een postzegel, of een handboekje om een of ander werk te verrichten. Het gevraagde wordt dan soms geschonken, soms geruild tegen een ander voorwerp. Daarnaast moet iedereen
trachten de kameradenkas te stijven, waarmede de Directeur
arme jongens helpt aan allerlei, wat zij noodig hebben (b.v.
timmergereedschap).
Door aanmoediging van het blad vormen zich overal plaatselijke, kleine groepen, waarvoor de agenten van Pro Juventute
steeds leiders weten te vinden. De eene groep maakt boekenleggers, de andere plankjes van allerlei aard, zooals die in de
keuken gebruikt worden, een derde maakt hooikisten, een vierde
aquaria of terraria, alles bestemd om verkocht te worden en
de kas te stijven. Er zijn jongens, die voor hetzelfde doel
rondgaan en zich aanbieden om tuinen schoon te houden,
of die onderling afspreken modellen te maken van vele of alle
huizen hunner woonplaats, die zij dan verkoopgin aan de eigenaars
of bewoners der huizen; soms wordt ook een tweede exemplaargemaakt voor het gemeente-archief.
'
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Elders worden door jongens alle huizen onder goede leiding
gefotografeerd, waarmee dan op gelijke wijze wordt gehandeld.
Alle bons, die firma's afgeven en verzameld moeten worden
om een premie te krijgen, of een percentage van het betaalde
bedrag, warden aan de redactie opgezonden, die hierdoor premies
ter beschikking kan stellen voor bijzonder goed werk.
Daarnaast denken zij aan oogzieken, patienten der ziekenhuizen,
ouden van dagen, blinden, bewoners van oude mannenhuizen of
armhuizen; zij stellen zich ter beschikking om hen te geleiden,
voor te lezen, bloemen te brengen, literatuur te verschaffen. Zij
verzamelen platen en geïllustreerde briefkaarten, die zij met glas
bedekken en omranden om de kale muren van inrichtingen,
als boven genoemd werden, te versieren. Zij oefenen zich in het
opvoeren van comediestukjes om die in dergelijke inrichtingen
of sanatoria op te voeren. Ook zijn er, die hun werkkracht ter
beschikking stellen van arme volksscholen. Zij maken ten behoeve
van deze: electrische of andere physische of astronomische apparaten of ook reliefs van een of andere streek des lands. Evenzeer
denken zij aan de arme kinderen, door voor hen plaatboeken
te plakken, of poppenmeubels te timmeren, of door allerlei
werk ter beschikking te stellen voor bazaars, die gehouden
worden ten bate van het kind. Ook trekken zij langs de huizen
om vrij logies te verkrijgen voor vacantie-kinderen.
Er zijn groepen, die alles trachten te vervaardigen, wat er
noodig is voor rondreizende tentoonstellingen voor zuigelingenzorg of, die allerlei naaldwerk voor arme kinderen • verrichten,
vooral daar, waar ook meisjes zich hebben aangesloten aan Der
Schweizer Kamerad, daar een dergelijke periodiek voor meisjes
nog niet bestaat.
Zeer nuttig werk verrichten ook die jongens, die zich vereenigd
hebben om het vreemdelingenverkeer te bevorderen, door het
maken van wegwijzers of van banken, of die de slecht gewordene
repareeren, die reelingen of leuningen of kleine bruggen maken
om natuurmonumenten hetzij te beschermen of beter toegankelijk te maken. Het beschermen van natuurmonumenten wordt
veelal aan jongens toevertrouwd. Zij verzamelen alle papier en
blikjes of anderen rommel, die bosch en heide ontsieren. Zij
trachten de huizen der bewoners te verfraaien met bloemen
voor de ramen, door de hiervoor noodige hekjes, kistjes, plankjes
ter beschikking te stellen en desnoods ook de bloemen er voor
te kweeken. Zij zien er naar uit, waar muren geschikt zijn
voor leiboomen, om ze met toestemming der bewoners of der
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gemeente daar te planten. Ook voorzien zij de huisdeuren,
waar noodig, van een afdak tegen den regen.
Anderen zorgen voor de vogels door nesthokjes en voederbakjes
te maken, of door naar aanwijzing allerlei zaden in den zomer
te verzamelen, die zij gedurende de wintermaanden aan de
vogels voeren. Dit geschiedt vooral in die streken, waar de
toename ider vogels wegens een of andere latndbouwplaag gewenscht wordt.
Ook zijn er groepen, waarin alleen de grootere jongens werkzaam zijn. Onder deze zijn er, die trachten een jongensbibliotheek
op te richten, of een werkplaats voor de vrije uren tot stand
te brengen, opdat zij niet straatslijpen. Hiervoor verzamelen
zij geld om een lokaal te verkrijgen, b.v. een oude schuur. De
benoodigde inventaris wordt ten hdeele door schenking verkregen,
ten deele voor zeer verminderde prijzen gekocht. Is de bibliotheek
of werkplaats gereed (voor timmeren, fotografeeren, enz. ), zoo
lost de groep zich weer op en mag iedere jongen er gebruik
van maken in de schoolvrije uren.
Andere jongens colporteeren de ,,Schweizer Jugendschriften",
die door een vereeniging worden uitgegeven, die de slechte
literatuur wil bestrijden. Zij verzamelen alles, wat een knutselende jongen zou kunnen gebruiken, en wat zij zelf kunnen
missen, evenals speelgoed en boeken en sturen dat alles aan
de redactie. Deze geeft het weer verder aan behoeftige jongens
of stelt alles ter beschikking van de typisch Zwitsersche inrichtingen der „gemeentehuizen", waar de jongens ter plaatse worden
bezighouden.
Van alles wat jongens gemaakt en bedacht hebben, vormt
men rondreizende verzamelingen om anderen tot navolging te
prikkelen. Deze tentoonstellingen worden natuurlijk zeer druk
bezocht. Het fraaiste werk, dat ik op zulk een tentoonstelling
zag, was de in hout uitgezaagde plattegrond van steden, ten
behoeve van blinden. „Der Schweizer Kamerad" is vooral ook
een uitkomst voor de kinderen der eenzame bergstreken, die
alle leiding missen en nu kunnen zien hoe zij hun vrije uren
aangenaam en nuttig besteden kunnen. Zulke eenzaam wonende
jongens kunnen zich ook tot de redactie wenden, die hen
steunt met raad, instrumenten of geld, opdat ook de eenzamen
sociaal werk zullen kunnen verrichten, dat zij aan de redactie
afstaan, die voor alles een bestemming weet te vinden.
Ook zal de redactie voor haar eigen werk of voor de andere
afdeelingen van Pro Juventute, of andere sociale instellingen,
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jongens oproepen, die bereid zijn om te helpen. Men gebruikt
hen dan op de bureaux, bij het maken van tabellen, het verzamelen van literatuur of van couranten-uitknipsels, die opgeplakt moeten worden voor het beheer van een kaartsysteem,
voor het verzamelen van kinderkleeren en speelgoed ten bate
van arme Zwitsersche kinderen, die buitenslands wonen. Hoogst
eigenaardig zijn verder vooral die clubs, die plannen en projecten
trachten te maken voor de ontwikkeling van hun woonplaats
en de uitvoerbaarheid er van onderzoeken en bespreken.
Wij hebben hier alleen al die clubs besproken, die sociaal
werk verrichten. Natuurlijk is geen lezer van „Der Schweizer
Kamerad" verplicht zulk een club op te richten of zich bij
een aan te sluiten. Zij kunnen ook clubs vormen, die uitsluitend
voor eigen genoegen dienen, zooals voor fotografie of radiotelefonie, gymnastiek, wandelingen, sport enz. Ook hiervoor weet
de Redactie steeds plaatselijke leiders aan te wijzen, hetzij onder
jongens of onder volwassenen, daar Pro Juventute in elke gemeente een agent heeft en het geheele Zwitsersche volk zoo
doortrokken is van de sociale gedachte, dat leiders steeds te
vinden zijn.
Maar ook aan de leden van zulke liefhebberij-clubs wordt
de verplichting opgelegd (voor de kostelooze leiding), om dagelijks
een uur of een avond per week voor een sociaal doel werkzaam
te zijn, of van hun zakgeld te sparen ten behoeve van arme
kameraden.
Wat in deze opvoeding van de jongens tot sociaal individu
vooral op den voorgrond treedt, is het zelf werkzaam zijn (terwijl
een groot gedeelte van dit werk toch in eigen huis kan worden
verricht), en het zelf geld verdienen voor een sociaal doel. Zwitsersche kinderen verkoopen voor dit doel schoolbehoeften, ook
zijn er kinderen die zich vleesch of dessert eenigen tijd ontzeggen,
als de ouders bereid zijn de waarde in geld uit te keeren ten
bate van maatschappelijk werk. Men vergelijke daarmee ons
„Roode Kruis-maandblad" voor jonge menschen, dat hen wilde
opvoeden tot hulpvaardige mannen en vrouwen. Wel werd in
de eerste aflevering er op gewezen, hoe kinderen in andere
landen zelf werkzaam zijn. Maar veel meer trad in deze aflevering het gebedel op den voorgrond. Geef geld, ten le voor
een abonnement, ten 2e voor een zuigelinginrichting te Maastricht,
ten 3e voor Japan, ten 4e voor Duitschland, ten 5e voor een
parkherstellings-oord, enz. Niet alleen werkt dit afschrikwekkend,
maar ook kunnen onze sociaal onopgevoede kinderen daaraan
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toch slechts voldoen, door zelf weer geld te bedelen bij hun
ouders. 't Is weer hetzelfde vragen, waarmede onze schoolkinderen zoo dikwijls uit school aan de koffietafel komen (176).
Hetzelfde kan gezegd worden van vereenigingen als „Leert goed
doen", die ook slechts geld vragen, die de kinderen op de ouders
af sturen, inplaats van hen zelf aan 't werk te zetten.
Er is boven op gewezen, dat er geen „Der Schweizer Kamerad"
bestaat voor de meisjes. Er is hier dus een leemte, want de
scholen, waar meisjes tot sociale werksters worden opgeleid,
nemen slechts leerlingen aan, die minstens 18 jaar oud zijn.
Nu worden zulke scholen natuurlijk slechts door een betrekkelijk
klein aantal meisjes bezocht, en al de anderen hebben dus
geen sociale leiding gehad. Zij, die er wel heen gaan, moeten
toch behoorlijk over de beteekenis van het sociale werk onderricht zijn, voor zij besluiten hieruit een beroep te maken.
Immers kunnen zij dan tot die keus uit roeping komen en niet
ter wille van het baantje. Dus moet de sociale ontwikkeling van
het meisje reeds tijdens het eigenlijke schoolleven tot zijn recht
komen. Ik ben hier nader op ingegaan, omdat immers geheel
hetzelfde van onze meisjes gezegd kan worden. Toch wil ik
niet onvermeld laten, dat er in Zwitserland meisjesscholen zijn,
die hun leerlingen laten meewerken in openluchtscholen, crèches,
vacantiekolonies, enz.
Zoo wij nu aan de vrouw denken als sociaal individu, dan is
er reeds op gewezen, dat de vrouw haar sociale plichten in de
eerste plaats in haar eigen gezin heeft te volbrengen, en dat zij
juist door haar werk dáár de maatschappij opbouwt. Evenwel
hebben de meisjesscholen er nimmer rekening mee gehouden,
dat het meisje in het normale geval echtgenoote en moeder zal
worden. Haar hiertoe voor te bereiden, werd aan 't toeval overgelaten of aan het gezin, dat helaas zoo dikwijls niet voor die
taak berekend is. Meisjes vormen voor het moederschap, wil
toch zeggen haar vormen tot opvoedsters en leidsters van
menschenzielen en tot voedsters van menschenlichamen. Al heeft
zij van nature het hiervoor noodige liefhebbende hart, zoo moet
zij de kennis toch verwerven.
Men stopte de meisjes vol met letterkunde, maar zij leerden
niets van die paedagogie, die zij later noodig zullen hebben of
van die hygiëne, die onmisbaar is voor lichaam, huis en voeding,
en waarvan toch de gezondheid van het geheele gezin afhankelijk
is. De school heeft de roeping leden voor de gemeenschap te
vormen, maar zij beoefent uitsluitend de eenzijdige ontwikkeling
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van het intellect, zij vormt geen sociaal voelende individuen,
die er zich bewust van zijn, hoe ieder in eigen kleinen kring
toch een onderdeel is van de groote gemeenschap.
Nimmer hoorden zij op school iets van sociale verhoudingen,
van het leed dat er te lenigen is, van alle pogingen, die er gedaan
worden om den mensch en de maatschappij krachtig en gezond
te maken en te houden. Vertel de meisjes van het werken en,
streven van vereenigingen, die op maatschappelijk terrein arbeiden voor gezonden en zieken, voor kinderen, verwaarloosden
en misdeelden, en er zal iets gewekt worden in het zieleleven der
toehoorderessen, dat haar zal bijblijven. Van zulk vertellen en
zulke lessen gaat bezieling uit. Dat hebben de scholen in Zwitserland ondervonden, die op de aangegeven wijze werken.
Het meisje moet het weten, dat zij deel uit maakt van het
groote geheel, zoodat zij daarna als vrouw en moeder niet zal
kunnen vergeten, dat er buiten haar gezin nog anderen zijn.
Het meisje moet niet alleen door lessen ingelicht worden over
chemische werkingen en natuurkrachten, maar zij moet op
werkplaatsen en fabrieken zien, hoe de dingen ontstaan, die de
mensch voor zijn leven noodig heeft, en hoe dit geschiedt met
opoffering van menschelijk intellect en menschelijke lichamen.
Bij het onderwijs vindt men het belangrijk te vertellen, hoe er in
Azië geleefd en gewoond wordt, maar hoe onze landgenooten
leven en worstelen en hoe het huis ontstaat, dat wij zelf bewonen, dat leert men er niet. Men moet dus het meisje reeds
in haar schooljaren een meer practische opleiding geven in huishoudleer, in kinderopvoeding, in armenzorg en hygiëne. Zoo er
op school geen tijd voor te vinden is dan maar in aparte cursussen, naar het voorbeeld der „little mother's league" in Amerika.
Vooral het vervolgonderwijs moet zoo worden ingericht, dat het
de huismoeder, de leidster van het gezin, de steun van den man
vorme (177). Zulk vervolgonderwijs bestaat trouwens reeds aan
verschillende huishoud- en industriescholen der steden. Maar
dit onderwijs moet verplichtend gesteld worden.
Al is men hiervan overtuigd, zoo dreigt toch weer het gevaar,
dat men ook dit onderwijs weer in intellectueelen zin zal doen
verworden, inplaats van het om practisch werk te groepeeren.
Het kan wellicht vermeden worden, door aan vrouwen de leiding
te geven. Daarbij verlieze men niet uit het oog, dat zoowel de
meisjes der hoogere standen als de arbeiderskinderen dezelfde behoeften hebben en dezelfde verplichtingen in en buiten haar gezin.
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14. De ontwikkeling tot Staatsburger.
Wij hebben er boven op gewezen, dat wij de kinderen niet
alleen tot sociaal voelende individuen moeten ontwikkelen, maar
dat de geheele democratische ontwikkeling onzer maatschappij
vereischt, dat wij hen vormen tot Staatsburgers en -burgeressen.
Wij moeten bij onze kinderen de overtuiging ontwikkelen, dat
zij al hun krachten in dienst der Staatsgemeenschap hebben te
stellen en dat de belangen van dien Staat boven andere
belangen (persoon, groep, partij ) gaan. Om nu goed te kunnen
kiezen, om te leeren oordeelen, is men er toe gekomen (Frankrijk,
Noorwegen, Zwitserland), om allerlei onderwijs te geven in
staatsinrichting en economie, dikwijls aansluitende bij de geschiedenis der laatste eeuw, en men bracht dit onderwijs
zoowel op middelbare als lagere scholen (178). In Zwitserland
geeft men „Vaterlandskunde" ook op ambachts- en industriescholen. Verder houdt men voor de opleiding tot staatsburger
avondvoordrachten, en zet dit onderwijs voort aan de volksuniversiteiten. De meest aantrekkelijke vorm verkreeg deze
methode zeker door Schnebeli (Verfassungskunde in elementarer
Form).
Hij beschrijft twee families uit een dorp en hun lotgevallen,
zoover die van algemeen belang zijn. Op geheel natuurlijke wijze
komen daarin allerlei sociale en economische kwesties ter sprake,
of wordt er gewezen op wetten of staatsinstellingen. Zoo moeten
de ouders kiezen tusschen verschillende bestaande scholen; een
uitgebroken brand geeft aanleiding om de brandassurantie te
bespreken, overtredingen die geschieden, doen wijzen op de
taak der politie en van den strafrechter; grenskwesties doen
zich voor, bouwverordeningen moeten nageleefd worden; ongevallen en andere verzekeringen worden in hun uitwerking getoond. Strijd in handelszaken, zoowel als verwaarloozing van
kinderen leiden tot de beteekenis van het kantongerecht. Andere
gebeurtenissen geven aanleiding, dat een gemeenteraadszitting
besproken wordt, dat men op de beteekenis wijst van grondeigendom, polderkwesties, provinciale- en landsregeering. In andere gevallen zijn er nalatenschappen te regelen. Wij zullen er
niet verder op ingaan.
Toch zal het iedereen duidelijk zijn, dat zulk onderwijs, al
beschikt de onderwijzer over zulk een boek, tenzij het door
bijzonder begaafde onderwijzers gegeven wordt, leidt tot feitenkennis en examenstudie.
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Staathuishoudkundig onderwijs wordt in vele landen vooral
door sociaal democraten behartigd, die het op de meest eenzijdige
wijze toepassen, om de jeugd te vervullen met socialistische
idealen en haar te doen gloeien voor klassenhaat en klassenstrijd.
Daar dit hun partij versterkte, namen ook andere politieke richtingen dit onderwijs ter hand. Het doel der partijen is dan de
suggestie zoo sterk te maken, dat men haar gezag niet meer
kan afschudden. Immers is het opvoeden tot een werkelijk zelfstandig denkend kiezer volstrekt niet in het belang der partijen,
door partijdiscipline alleen op gehoorzaamheid door suggestie
gegrond is. Suggestieve bedoelingen hebben natuurlijk ook de
nieuwsbladen der verschillende richtingen.
Trouwens is het ook de vraag, of het mogelijk is, dat dergelijk
onderwijs op neutrale basis gegeven wordt, en reeds hierom
komt het mij wenschelijk voor, dit onderwijs niet te brengen
op de scholen, maar het over te laten aan de vrije jeugdvorming.
Natuurlijk is het daarmede ook overgeleverd aan den invloed der
partijen en klassen. Er valt hieraan niets te veranderen, want
de zelfstandig denkende en kiezende staatsburger is eene theoretische constructie, die in de practijk niet bestaat. Immers
zijn de suggestieviteit en de onzelfstandigheid zoo groot, dat de
meerderheid zich nimmer zal kunnen onttrekken aan de tirannie
van de politieke partijen of aan de belangen van hun stand.
De meerderheid der kiezers zal dus nimmer kunnen komen tot
een zelfstandig oordeel, zal dus kuddedier moeten zijn en blijven.
Zelfstandig zijn is hetzelfde als karakter hebben, hetzelfde als
een geboren leider zijn, en de geheele vrije jeugdbeweging heeft
ons toch geleerd, dat er overal gebrek aan leiders bestaat en dus
ook gebrek aan zelfstandige staatsburgers. Ook heeft die vrije
jeugdvorming ons geleerd, dat men geen leiders kan kweeken.
Men wordt als leider geboren. Men kan dus voor hem niets
anders doen dan hem in de gelegenheid stellen zijn aangeboren
gaven tot ontwikkeling te brengen. Zoo meen ik dan ook, dat
wij door onderwijs en opvoeding geen zelfstandige staatsburgers
kunnen kweeken.
Sommigen zijn van meening, dat dit wel mogelijk is, zoo men het
bovengenoemde onderwijs in staatsinrichting en economie paart
aan moreel onderwijs, zooals dit in Japan en in Frankrijk
gegeven wordt op de scholen. Men combineerde het ook met
de ontwikkeling van sociale gevoelens, waarvoor door de school
immers veel gedaan kan worden. Over de resultaten in Frankrijk
is men niet tevreden, op die in Japan willen wij niet ingaan, daar
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wij hier met een volk te maken hebben, wiens denkwijze te
veel van de onze verschilt.
Wij noemen hier nog den idealist Kerschensteiner, die de
geheele opvoeding zoo wenscht te leiden, dat de burger, hetzij
bewust, hetzij onbewust, direct of indirect er toe bijdraagt om
den Staat, waartoe hij behoort, te doen naderen tot het ideaal
van de zedelijke gemeenschap. Om dit te bereiken, moet elk
kind vooral leeren rekening te houden met de wenschen en
ideeën van anderen en deze respecteeren. Het moet bereid
zijn zich steeds voor anderen te geven, dus moet er een onzelfzuchtig karakter ontwikkeld worden. Dit ideaal tracht Kerschensteiner niet door bepaalde lessen, maar door , de werkschool"
te bereiken.
Zijn stelsel is dan ook in de eerste plaats bestemd voor de
ambachts-, industrie- en vakschool. Wat hij daar brengt is
evenwel sociale ontwikkeling naast eenige kennis der staatsinrichting. Van de eigenlijke vorming tot staatsburger bemerkt
men er weinig. Aardig is overigens zijn denkbeeld, dat men voor
elk vak moet uitgaan van het daarbij gebruikte materiaal en
de hiervoor benoodigde werktuigen, van de bestemming der
vervaardigde goederen en haar beteekenis, om te komen tot de
leer der maatschappij. Daarop volgt dan een uiteenzetting van
de onderlinge afhankelijkheid van alle ambachten en beroepen,
van den wederzijdschen invloed van deze, om zoo de belangstelling te wekken voor alle deelen des volks.
Sociale vorming wil hij verder aan de volwassen werklieden
geven, door hen (vakvereenigingen) te raadplegen voor de vakopleiding en deze ook onder hun controle te stellen, zooals ook
,

te Amsterdam geprojecteerd is. Verder wil hij hun, door voordrachten te houden over hygiëne en de bestrijding van ziekten,
toonen hoe iedereen te dien opzichte plichten heeft, waarom
allen hier kunnen samenwerken, tot welke partij zij' ook behooren.
Ter wille van de ontwikkeling tot staatsburger hebben anderen
er op gewezen, dat de faire wijze, waarop in Engeland politieke
tegenstanders elkander behandelen (buiten den verkiezingsstrijd), en die aan alle naties ten voorbeeld gesteld kan worden,
te danken is aan hun sportieven geest. Men meent, dat
de sport in staatkundigen zin ontwikkelt, daar men hierbij
leert, den tegenstander fair te behandelen en diens rechten niet
minder te eerbiedigen dan zijn eigen rechten. Het komt mij
voor, dat men hier twee zien met elkander in verband heeft
gebracht, die niets met elkander te maken hebben, want het
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sportieve spel wordt thans in alle landen gevonden, maar de
ondervindihg opgedaan bij de Olympische spelen of bij de
competitie wedstrijden tusschen de verschillende landen, heeft
ons toch voldoende geleerd, dat al vast de spelers der Romaansche landen, niet in staat zijn zich tot het Engelsche standpunt
te verheffen. Dit laatste is dus óf een nationale eigenschap, óf
het werd door de geheele opvoeding en de traditie verkregen.
Hetzelfde kan dan gezegd worden van den wensch, om den
jongen zich vroegtijdig te doen oefenen in het voeren van
discussies onder een goeden leider. Deze heeft er vooral op
te letten, dat de strijdenden in ridderlijken geest strijden. Dus
mag niemand spreken op smalenden of spottenden toon, alle
persoonlijkheden moeten scherp terug gewezen worden, evenals
alle kwinkslagen of andere handigheden om 'de lachers op zijn
zijde te krijgen, in 't kort alles moet geweerd worden wat unfair
is. Hiervoor moet de leider steeds de hoofdzaak in het oog
houden en hem, die bij de discussie afdwaalt, daarheen terug
voeren. Hij moet er aan vasthouden, dat alle onderdeelen in
vaste volgorde behandeld worden. Hij breke de discussie op
geschikte oogenblikken af, om het voornaamste samen te vatten
wat er gezegd is geworden, hij trachte de tegenstellingen op te
heffen of uit den weg te ruimen. Zoo hij bij dit alles steeds even
koel blijft, zoo zal hij ook de macht der suggestie breken, die'
van den een of anderen spreker mocht zijn uitgegaan. Zeker
geloof ik, dat eene zoo gevoerde discussie groote opvoedkundige
waarde heeft. Maar het komt mij tevens voor, dat deze methode,
althans voorloopig, even onvereenigbaar is met het Romaansche
karakter als de sportieve gedachte. Ook zal men de hiervoor
noodige leiders slechts daar kunnen vinden, waar de geheele
opvoeding het volk reeds in dien zin heeft voorbereid.
Van groote opvoedende kracht zou het ook zijn, als onze pers
er eens toe overging alle persoonlijke opmerkingen in critiek
als unfair te schrappen, ze in geen geval over te nemen al gaan
zij uit van personen, die hoog aangeschreven staan als geleerden,
politici, industrieelen, enz. Er zijn weinig 'menschen die in deze
fair kunnen denken. Juister gezegd, er heerscht in deze een
schrikwekkende immoraliteit in ons land.
Niet minder immoreel is het, zoo politieke partijen als strijdwapen telkens middelen gebruiken, die zij ontleenen aan de
historie. Zij die aan papenhaat doen, bestrijden de R. Katholieken
door te herinneren aan de inquisitie of den bloedraad van Alva;
de R. Katholieken wijzen telkens weer op de onderdrukking,
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die zij in ons land ondervonden hebben, en gebruiken deze om
alles goed te praten wat achterlijk is of was bezuiden den Maas.
De Soc. Democraten hitsen hun toehoorders op door te herinneren aan de exploitatie der menschen door de oude industrie.
Zoo R. Katholieke arbeiders klagen, dat de evolutie der arbeidende
klasse niet vlug genoeg gaat, dan zijn hun leiders direct gereed
met het argument, dat dit de schuld is der liberalen, die de
mentaliteit der werkgevers bedierven, omdat zij toevallig regeerden
gedurende de periode van het Manchesterdom.
De moderne vrouw, die bemerkt dat zij toch niet overal met
den man concurreeren kan, beweert dat dit de gevolgen zijn
van haar oude onderdrukking door den man, waarvan zij de
kwade gevolgen eerst geleidelijk overwinnen zal. (Alsof vrouwen
zich vermenigvuldigden zonder tusschenkomst van den man.)
Het aantal van zulke voorbeelden zou men kunnen aanvullen;
alle berusten eenerzijds op bewuste misleiding, en zijn dan
unfair, of op napraten en zijn dan dom, of daarop, dat de mensch
nooit de schuld bij zichzelf wil zoeken, maar zijn buurman als
zondebok gebruikt.
Allen weten, dienden althans te weten, dat de historische feiten,
die men als wapen gebruikt om den tegenstander te treffen,
bezien moeten worden in het licht van hun tijd, en dan even
verklaarbaar zijn als de oude menschonteerende armenzorg,
de menschvernietigende ziekenzorg, de gruwelijke krankzinnigenzorg, of wil men nog verder teruggaan, het ook in Europa
vroeger algemeen gebruikelijke koppensnellen. Dit telkens op
de basis der cultuurgeschiedenis goed uiteen te zetten, zou een
belangrijke bijdrage worden voor de staatkundige ontwikkeling
van ons volk.
Voor de opleiding tot het staatsburgerschap is verder aanbevolen, dat men het kind beziele met een ideaal denkbeeld, dat
al zijn doen beheerscht, waardoor het gemakkelijker vatbaar zal
worden voor een ideëel gedacht staatsburgerschap. Zulk eene,
alles overheerschende gedachte zou, in de eerste plaats de
godsdienst kunnen zijn, voor diegenen, die hiervoor vatbaar zijn,
of wier milieu zich niet daartegen verzet. Toch valt hier tegen
op te merken, dat tegenwoordig godsdienst (althans in ons land),
zoodanig partijzaak geworden is, dat over het algemeen gesproken, godsdienst geen zelfstandig denkende Staatsburgers zal
kweeken. Veeleer geloof ik, dat thans door godsdienst wellicht
juist het tegenovergestelde bereikt wordt.
Het is wonderlijk, tot welke verkeerde opvattingen deze
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woorden der eerste uitgave geleid hebben, die ik wel wil toelichten maar niet veranderen.
Zoo geloovigen mij een betoog willen voorleggen over de
groote vormende of zielswaarde van het bovennatuurlijke, ook
ten opzichte van het sociale voelen en zijn toepassing, zoo zal
ik zulk een betoog direct onderteekenen. Maar in een land als
het onze bestrijden de godsdiensten elkander, zonderen de belijders zich van elkander af en beperken zich bij de sociale zorg
in den regel tot de geloofsgenooten. Waar men in Zwitserland
en Duitschland in elk dorp slechts één lagere school heeft, hebben
zelfs kleine gemeenten bij ons er vier, zelfs vijf of zes noodig.
Dan bindt dus godsdienst de Staatsburgers niet aaneen, maar
rukt hen uit elkaar. Velen zijn er in ons land, die meenen dat de
godsdienstige overtuiging van een mensch zijn politieke richting
bepalen moet. (Kuyper, van Wijnbergen, Heering, Bronsveld.)
Weinigen die dit tegenspreken. Hoe gering is daarentegen het
aantal menschen, die naar synthese in den godsdienst streven
(Stockholm, Lausanne)? Daargelaten of dit bereikbaar of gewenscht is. Natuurlijk zouden hierdoor ook de politieke partijen
elkander naderen. Wie aanneemt dat godsdienst wel een ideëele
band tusschen de staatsburgers kan leggen, die moet aannemen,
dat ook de partijstrijd zulks doet. Is het nog noodig dit te
ontkennen? Ik wijs er slechts op, dat als er gevaren van het
buitenland dreigen, de partijstrijd teruggedrongen wordt, zoodat
dan een neutraal ministerie (een ministerie berustende op eene
minderheid) denkbaar wordt.
Dit neemt niet weg, nu godsdienst in ons land in deze uitgeschakeld is, dat het zijn sociaal nut kan hebben, kinderen te
doen voelen voor een algemeen ideëel denkbeeld. Evenwel ben
ik overtuigd, dat het bij jongere kinderen slechts schijn zal
blijven en dat (behalve uitzonderingen) eerst de jongen van +
17 jaren voor een ideaal zal willen strijden. ,,Religious experience
is almost impossible before adolescence ... the birth day of the
greatest need of religion" (179). De vraag moet verder beantwoord worden welk ideëel denkbeeld de staatsburgerlijke gedachte zou kunnen bevorderen.
Velen, zeer velen zijn van meening, dat de Volkenbond, de
Vredesbeweging de ideale gedachten weergeven, die thans alle
gemoederen dienen te vervullen. Daarom moeten wij er uitvoeriger op ingaan.
Alle naties dringen er op aan dit nieuwe ideaal te verbinden
met het onderwijs.
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Kennis van de verrichtingen en stichtingen van den Volkenbond wordt thans voor het eindexamen der middelbare scholen
geeischt, en men wenscht reeds op de lagere scholen met deze
propaganda te beginnen. Sir Robert Baden Powell meent dat de
padvinderij tot de broederschap der volkeren zal leiden. Men
herdenkt de volkenbondsdag (18 Mei) op de scholen, en daar de
groote verscheidenheid van scholen de kinderen eener stad van
elkander verwijdert, zoo tracht men althans dien dag door alle
kinderen der stad (Alkmaar) gemeenschappelijk te doen vieren.
Men wil dus den socialen- naast den wereldvrede. Ook van de
kansels en natuurlijk door de radio propageert men deze gedachte.
Nog verder gingen de Engelsche onderwijzers, die verlangden
dat op 1e scholen het patriotisme verdrongen en het internationalisme geleerd zou worden. Extremisten willen bij het geschiedenisonderwijs geen oorlog meer behandelen, wel daarentegen wijzen op de verderflijke gevolgen van den dienstplicht
om zoo tot algemeens ontwapening te komen.
Is er werkelijk reden om aan te nemen, dat deze beweging den
heilstaat, zij het dan slechts in den zin van: „nooit meer oorlog"
zal brengen? Ter beantwoording van deze vraag zullen wij de
werkzaamheden van den Volkenbond splitsen in : a. internationaal overleg op politiek, economisch en sociaal gebied;
b. handhaving van den vrede.
Wat het eerste betreft, zoo voldoet de Volkenbond zeker aan
de wenschen. Hij verricht hetzelfde werk, dat vroeger op internationale congressen werd nagestreefd, maar thans op veel
effectiever wijze, daar hier de Regeeringen officieel vertegenwoordigd zijn. Het is wel niet noodig hier een optelling te geven

van het vele, dat reeds op velerlei gebied bereikt werd.
Geheel anders staat het met zijn werkzaamheid voor de vredesbeweging, deze houd ik voor onnut, onzuiver en onwaar. Alle
vereenigingen of personen, die de vredesgedachte propageeren zijn
naar mijn meening Cd utopisten óf bedrogenen. Dit zal ik
trachten te bewijzen.
De Volkenbond is krachtens zijn oorsprong slechts een
organisatie der overwinnaars van den grooten oorlog, met het
doel hierdoor de vredesverdragen te handhaven, die zij aan de
overwonnenen hebben opgelegd, terwijl zij zelf door deze hun
stoutste verwachtingen vervulden. Om den Volkenbond deze rol
te kunnen laten spelen werd de schuld aan den oorlog alleen
aan de overwonnenen toegeschreven, die men zelfs dwong schuld
te belijden door dien leugen te onderteekenen. Daardoor moest de
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wereld in den waan worden gebracht, dat de overwinnaars de meest
vredelievende volkeren der aarde zijn, en alle Staten overtroefden
elkaar in vredesbetuigingen. Zoo meenden zij zich te kunnen
verzekeren van den blij veeden, moreelen steun der neutralen.
Om dit sprookje, deze suggestie te bestendigen, werd nu de
vredesactie ingezet. Daardoor kan men nu aan elk overwonnen
volk, dat ooit in verzet mocht komen tegen het hem aangedane
onrecht, bij voorbaat de schuld aan den nieuwen oorlog toeschrijven. Dan zullen de neutrale volkeren in moreele verontwaardiging, hetzij met de wapenen, hetzij met economische
middelen, den immoreelen rustverstoorder trachten te vernietigen. Zelfs vredesapostelen worden dan wraakroepende krijgslieden. Immers zijn zij slechts ledepoppen in de handen der
machtigen, wier buiken schudden van het lachen over deze
onnoozelen.
Door die vredesactie leidt men de aandacht af van de door
nationaal egoïsme en machtsbegeerte gepleegde onrechtvaardigheden (Hongarije, Tirol enz.), waarop de vredesactie werd opgebouwd, en men maakt alle vredesapostelen tot medeplichtigen
van de onrechtvaardigheden, die begaan worden tegenover
de millioenen, die men gebracht heeft onder een vreemd bestuur.
Immers zal de Volkenbond slechts zoolang den steun der
machtige overwinnaars hebben, als deze zich plaatst op den
grondslag van den Status Quo, die door de vredesverdragen van
1919 bereikt werd. Aan alle verplichtingen, die aan de verslagenen werden opgelegd, mag niet worden geraakt en zelfs
de herzieningsmogelijkheden, die in het convenant en in de
vredesverdragen werden open gelaten, wenscht men door nieuwe
overeenkomsten op te heffen (Frankrijk). In de landen der
kleine Entente verklaart men zelfs, dat wie voor eene vreedzame
revisie der vredesverdragen werkt, tegen den vrede werkt, anders
uitgedrukt, „oorlogzuchtig" is. Zoo de volkenbond een zwakke
poging waagt om, het onderdrukken der nationale minderheden
te verzachten of te bestrijden, of het beheer der mandaatgebieden
ernstig te controleeren, zoo stuit dit direct op hevig verzet. Alleen
de kleine staten kan men in deze iets voorschrijven.
Amerika is het eenige land dat zich buiten die schuld houdt.
Door zich buiten den Bond te houden verwerpt het den status,
quo der vredesverdragen, evenzeer door het weigeren van veiligheidswaarborgen om dien status quo te vereeuwigen. Daarom
wil Amerika ook geen arbitrage aanvaarden, die uitgaat van eenzelfde basis.
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Het genoemde, van de overwinnaars uitgaande bedrog wordt
voortgezet zoo de Staten kwansuis beraadslagen over algemeene
ontwapening, want allen meenen, dat beperking der bewapening
wel erg mooi is, maar bij een ander. Dit bedekt men door
euphemistisch van de veiligheid te spreken, die geen verdere
ontwapening gedoogt, maar in werkelijkheid gaat het er slechts
om de eenmaal verkregen machtspositie te handhaven. Buitendien bedekt men er het feit mee, dat de overwinnaars elkander
niet vertrouwen en men sust zijn kwade geweten hiermee.
Nooit is men verlegen in het bedenken van verontschuldigingen,
waarmede men zijn figuur redt en de idealisten in eigen land
zoet houdt. Laten zij gerust den wereldvrede propageeren, zoodra
het er op aankomt zelf den vrede te verbreken (natuurlijk terwille van den vrede), dan zal men wel het nationaliteitsgevoel
zoodanig weten op te zweepen, dat het volk zelf de als speelgoed
gegeven vredesduif vertrapt.
Alle Staten voeren slechts reëele of materiëele politiek, daardoor worden de militaire uitgaven niet lager dan vóór den oorlog.
Het idealisme is voor de burgers.
Dit alles bleek wel voldoende uit de maritime conferentie. De
deelnemers (Amerika, Engeland, Japan) hebben duidelijk getoond, dat zij elkander niet vertrouwden. Hetzelfde leert de
nieuwste militaire organisatie van Frankrijk, men ziet het aan
de onrust van Engeland gewekt door de zoo moeilijk af te weren
vliegaanval op Londen. En Engeland maakt zijn marinebasis te
Singapore tot een steeds machtiger steunpunt der oorlogsvloot;
Amerika eischt een vloot even machtig als de machtigste en
vermeerdert dus het aantal zijner oorlogsschepen ; Italië bouwt
staag voort aan zijn luchtvloot; Engeland ijvert voor de mechaniseering van zijn beroepsleger; Frankrijk werkt aan zijn
strategische treinverbinding door de Sahara om uit zijn Afrikaansch menschenreservoir honderdduizenden naar Europeesche
slagvelden te kunnen voeren. In alle landen werkt de industrie
aan de verbetering der giftgassen, alhoewel het gebruik volgens
afspraak verboden is. Iedereen ziet dus in, dat zulke afspraken
hun kracht verliezen zoodra de oorlog uitgebroken is. Dit bleek
ten duidelijkste uit het feit, dat na deze afspraak de vergadering
eener internationale commissie volgde, die de bescherming der
burgerbevolking tegen giftgassen had te bestudeeren.
In Italië wordt de oorlogspsychose bij de jeugd met alle
kracht gekweekt. Het hoogste ideaal der Balillabeweging is de
„roemvolle soldatendood". Alle Staten, die stukken van Hon-
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garije ontvangen hebben, slijpen hun zwaarden en spreken
rondweg over den volgenden oorlog.
Het vermakelijkste boerenbedrog is zeker de laatste actie in de
vredesbeweging, „de Kellogg gelofte". Frankrijk en Engeland
onderteekenden onder voorbehoud, dat zij vrij blijven oorlog te
voeren, zoo dit (naar het eigen oordeel van den oorlogvoerenden
staat) ter zelfverdediging geschiedt, ook al heeft er nog geen
eigenlijke aanval plaats gevonden. Amerika beschouwt elke aantasting der Monroeleer als een aanval, en Engeland heeft
onbepaalde sferen van invloed, waarop aanval of waarvan bedreiging gelijk staat met aanval en bedreiging van het Britsche
rijk. Met dit en ander voorbehoud is elke oorlog te rechtvaardigen,
waardoor de Kellogg gelofte waardeloos geworden is. Toch is
zij niet waardeloos voor de bedriegers (de overwinnaars), want
er is hierdoor weer een prachtig wapen gesmeed tegen de overwonnenen, die door onderteekening van het Anti-oorlog-pact zich
nog vaster binden aan den status quo, terwijl de bepalingen van
het verdrag van Versailles enz. er door gerechtvaardigd worden.
Door dit Anti-oorlog-pact wint men weer de vredesapostelen in
alle landen, die, daar de overwinnaars geen aanleiding hebben
om oorlog te voeren, wraak zullen roepen tegen de overwonnenen,
die voortdurend tot den oorlog geprikkeld worden, omdat zij
zien wat zij verloren hebben en ondervinden hoe de minderheden
door den overwinnaar behandeld worden.
Ik zou hieraan nog veel kunnen toevoegen, vooral op economisch
gebied, maar het genoemde is wel voldoende om tot de gevolgtrekking te komen, dat de van de Volkenbond uitgegane vredesactie niet het ideaal kan zijn, dat de jongeren van alle partijen
zou kunnen bezielen en hen tot eensgezind handelen zou kunnen
drijven. Men bouwt geen ideaal op leugen en bedrog. Bovendien
komt het mij voor, dat in een land als het onze, waar ascii.
oorlogzucht, noch rassenhaat bestaat, men door deze beweging
slechts komt tot een door de anderen bespot internationalisme,
terwijl ons volk toch de grootste behoefte zou hebben aan een
versterking der nationale gedachte.
Ik zoek en vraag en vind niets, wat ons als Staatsburgers
aaneen zou kunnen binden, om onze belangen te verdedigen
tegen het buitenland. Zeker hebben wij alle reden in deze
Engeland te benijden.
Wel kan de partijstrijd in Engeland even hevig zijn als
in elk ander land, maar steeds blijft de Engelschman er zich
daarnaast van bewust, dat er specifiek Engelsche belangen zijn.
KOHLBRUGGE,
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Tegenover het buitenland is de pers dan ook bewonderenswaardig eensgezind. Helaas hebben wij bij ons, gedurende den
wereldoorlog, geheel andere ondervindingen opgedaan. Daarmede
doel ik niet zoo zeer op de redacteuren der bladen, die zich niet
ontzagen eigen land te benadeelen, maar op het feit, dat deze
bladen een zeer grooten lezerskring vonden. Ons volk was
verdeeld in pro of contra Entente, hoe weinigen waren uitsluitend „pro Nederlandsch". Wij missen hiervoor blijkbaar de
staatkundige ontwikkeling en derven het nationaal bewustzijn.
Het zal mij onvergetelijk blijven zoo onverschillig als het volk
bleef toen Prins Alexander stierf, die toch (genealogisch bezien)
de laatste manlijke Oranje was, zelfs feesten werden er niet

voor afgelast. Hoe kalm nam men het op, toen Amerika beslag
legde op onze halve vloot. Dat dit laatste het volk toch wel verontrustte was niet van wege de vernedering, maar omdat men
in zorg kwam voor het voedsel.
Zeker, de mobilisatie in 1914 liep goed van stapel, maar
van enthousiasme was noch daarbij noch daarna sprake. Wel
wordt ons nationaal gevoel niet als in andere landen geprikkeld
door een algemeen begeeren naar het grondbezit van een ander
land, noch door verlangen naar macht, maar deze prikkels
mist ook de Zwitser en toch voelt hij veel warmer voor zijn
land dan wij. Wie in redevoeringen de nationale snaar raakt
wordt met een glimlach of een spotlach aangehoord, men vermijdt dit zelfs zorgvuldig bij de vrije jeugdvorming. Wij lijden
naar het schijnt aan een minderwaardigheidsmanie. Onze jeugd
kent geen ideaal (180), al schijnt het wel eens daar aanwezig, waar

men duizenden bijeenbracht en de geest der menigte over hen komt.
Daarom kunnen wij onze jongelieden van beiderlei kunne
ook niet opleiden tot het ideale staatsburgerschap. Het geheele
volk is zoodanig in partijen en standen verdeeld, dat er voor
een ideaal staatsburgerschap geen plaats in ons hart openblijft.
Wij roemen gaarne onze vrijheid, maar zien gelaten toe: hoe
de staat, de gemeente, de partij alles regelen, alles centraliseeren;
wij hebben onze zelfstandigheid als staatsburgers verloren en
iedereen denkt slechts aan staatshulp, staatssubsidie, gemeentesubsidie, sociale wetten, die in alle nooden moeten voorzien.
Er blijft ons slechts deze hoop, dat het wakkerschudden van
het sociale geweten, ook zal wakker roepen de bereidwilligheid
bij allen om te dienen, dus ook den staat, als getrouwe kinderen
van één huisgezin ! Geen Nederlander kan ooit genoeg voor
zijn land doen! —

Literatuur en Aanteekeningen.

Daar het mij zoo veel moeite heeft gekost de literatuur bijeen te
brengen, zoo meen ik hun, 'die door het lezen van dit boek tot
verdere studies mochten worden opgewekt, een dienst te bewijzen,
door de in deze aanmerkingen bijeen gebrachte literatuur. Het meeste,
maar niet alles, werd door mij gelezen, toch meen ik dat alle genoemde
boekwerken aanbeveling verdienen. Daar er bij het maken van aanteekeningen de herkomst dikwijls niet genoteerd werd, zoo geven deze
aanmerkingen geen volledig beeld van de gebruikte bronnen. Trouwens
hebben dikwijls dagbladen als zoodanig dienst gedaan.
1 (bl. 6). Roman, F. W. La place de la sociologie dans l'éducation
aux états unis. Paris, 1923.
Macadam, E. The •equipment of the social worker. Allen Unwin.
London, 1927.
2 (bl. 7). Zie Roman en Macadam, aant. 1 en Weiss, H. Die Ausbildung in sozialer Arbeit in den Vereinigten Staaten Nord,
Amerikas. Zeitschr. f. Gemeinniitzigkeit 1924. bl. 193.
Salomon, Alice. Die Ausbildung zum sozialen Beruf. Heymanns.
Berlin, 1927. Zij noemt Berlin, Kóln Frankfurt a. M., fittingen,
Manster, Freiburg.
3 (bl. 8). Wie een algemeen overzicht wenscht, vindt dit vooral in
het „Sociaal Jaarboek voor Nederland", onder redactie van P. J. M.
Aalberse. 1918, 1919. Verder in: Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken Steun in Nederland. Rotterdam, 1919. Het Handboek
voor Inwendige Zending. Den Haag, 1925. Wegwijzer. Jaarboekje
ten dienste der Christelijke actie in Nederland, dat evenals de
Pius-Almanak voor R. Katholieke instellingen jaarlijks verschijnt.
Het Geneeskundige Jaarboekje behandelt jaarlijks de instellingen
voor zieken en herstellenden. Van groote waarde is: Cock, Ad. ter.
Wat geschiedt er in Nederland in het belang der Volksgezondheid?
Handboek samengesteld door —. Uitgave van de Prov. Utr. Ver.
„Het Groene Kruis." Utrecht, 1928. Het rapport van een commissie
uit de Nederl. Ver. voor Armenzorg en Weldadigheid betreffende
de oude •eden zorg is van 1923. Binnenkort zal een gids verschijnen
betreffende de zorg voor onvolwaardige arbeidskrachten. Voor de
groote steden gaven de Armenraden afzonderlijke gidsen uit, als
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Groningen,
Dordrecht, Hilversum. De beste boekenverzamelingen op sociaal
gebied zijn wel: De Bibliotheek van den Armenraad te Amsterdam,
Heerengracht 174; het Centraal Bureau voor sociale adviezen, thans
,

-
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opgenomen in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam; het
Centraal Bureau der Katholieke Sociale Actie te Leiden. Te Zürich
zijn twee belangrijke boekverzamelingen: die der „Zentralstelle
fr sociale Literatur", Leeszaal Predigerkirche Zürich I en die
der vereeniging „Pro juventute". Seilergraben 1. De grootste sociale
bibliotheek is- wel die der Russeli Sagestichting in Amerika.
Ons land heeft verschillende tijdschriften voor Economie of
Staathuishoudkunde; aan sociologische tijdschriften zijn wij in
zooverre arm, dat de aanwezige zich beperken tot een onderdeel
der Sociologie. Het komt mij voor, dat de meeste aanbeveling verdienen : „Volksontwikkeling". Maandblad uitgegeven door het Nut;
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp- en Kinderbescherming. Maandblad voor Berechting en Reclasseering. Sociaal
Medisch Maandschrift, thans Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde;
De Tijdschriften voor Sociale Hygiëne, Sexueele hygiëne en de tijdschriften voor Sociale Verzekering en die over Arbeid.
4 (bl. 14). Montague, C. E. Disenchantment. 1922.
5 (bl. 14). „Der Geist der stets verneint". Men denkt er nooit aan, dat
Goethe hierop de woorden liet volgen : „Und das mit Recht".
6 (bl. 18). Men kan deze beschouwingen over sociale zelfopvoeding
aanvullen uit de werken van Foerster zooals : Politische Ethik
und politische 13 .dagogie. Miinchen, 1922. Erziehung und Selbsterziehung. Zrich, 1921. In Nederlandsche vertaling: Opvoeding
en Zelfopvoeding. Ploegsma. Zeist, e. a. Verder I. Klug: Debensbeherrschung und Lebensdienst. Paderborn, 1922. Ook de boeken
van Alice Salomon waren hier te noemen. (Zie beneden).
7 (bl. 20). A. van Vliet in Tijdschrift voor Armwezen enz. VII. (1928)
blz. 1628.
8 (bl. 21). De bekende woorden „my country right or wrong"
is een even geliefkoosde als immoreele uiting dezer opvatting.
Alle landen schieten spionnen dood en alle landen gebruiken hen.
9 (bl. 21). Boschwet 1922 art. 9.
10 (bl. 21). Sociale studiedag in „Loyola" te Vught 28, 29 Nov. 1927.
Verslagboek bl. 112.
10a (bl. 26). Verslagboek 3e Limburgsche Sociale Studieweek te
Rolduc. 1927. Blz. 94.
10b (hl. 26). Voor eigen land zijn mij berekeningen betreffende de

kosten der huurwetten onbekend. Voor Duitschland (waar de
maatregelen onder invloed der socialisten zooveel langer duurden)
heeft men berekend, dat in de negen op den oorlog volgende
jaren „5 milliarden Goidmark infolge der Wohnungszwangswirtschaft vergeudet wurden." Voor dit bedrag had men 1 millioen
woningen kunnen bouwen, zoodat er nooit woninggebrek geweest zou zijn. Buitendien zijn de bouwprijzen onder den invloed
dezer wetten belangrijk gestegen. Zij hebben er niet weinig toe
bijgedragen het leven duurder te maken. Tal van families uit den
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middenstand zijn er vooral in Duitschland en Oostenrijk door
verarmd.
11 (bl. 28). Wells schreef „'s Werelds loop" in Alg. Handelsblad 20
Maart 1927 waaruit ik het volgende knip:
„Er bestaat een groote verscheidenheid van beschuldigingen
tegen de politieke democratie, maar de voornaamste, de essentieelste
is, dat zij een speciaal en verwerpelijk type van bestuurder
heeft geschapen, de politicus, met zekere, zeer bepaalde karakteristieken. De oorspronkelijke theorie van de verkiezingsdemocratie
was, dat de groote, goede en bekwame mannen, staatslieden en
leiders, zich ter beschikking zouden stellen, of overgehaald zouden
worden om als candidaat voor hun medeburgers te staan, en dat
zij gekozen zouden worden om hun eigen talenten en deugden.
Maar het bleek, dat aan het gekozen worden veel meer vast zat
en reeds dadelijk was het duidelijk, dat om den terugkeer van den
candidaat in het parlement te verzekeren, iets meer noodig was
dan de algemeene bekendheid, dat hij zich verdienstelijk en nuttig
gemaakt had voor het algemeen welzijn. Het was niet goed
van Cincinnatus om bij zijn ploeg te blijven; hij had zichzelf'
moeten inspannen.
De „would-be" regeerder vond het zijn plicht om een groot
gedeelte van zijn tijd te besteden om zich gekozen te krijgen, en
hij moest zulke nauwe partijbanden aanknoopen met anderen,
die zich die zelfde taak ten doel hadden gesteld, dat zijn individueele goedheid en grootheid spoedig minder in aanmerking
kwamen.
Onafhankelijkheid van meening, grootmoedigheid en hooge verlangens zijn positieve nadeelen voor hem. En aldus vinden wij in
alle groote democratische landen, dat de leiding der zaken in
handen gekomen is van mannen, die alleen goed zijn als politici
en die overigens noch bijzonder intelligent, noch scheppend of
nobel zijn."
12 (bl. 28). Macadam zie aanm. 1.
13 (bl. 30). Meer hierover bij C. R. Attlee. The social worker.
London, 1920. Blz. 1-28.
14 (bl. 32). Gaulfier, Paul. Les moeurs du temps Perrin et Cie. Paris,
1928.
15 (bl. 33). De A. N. W. B. heeft een verkeersfilm laten maken,
Verkeersplaten van den Bond worden gedistribueerd en zijn op
verschillende scholen aanwezig. Boekjes betreffende de „Regels
van de weg" van den A.N. W. B. zijn overal te verkrijgen voor
5 cent. Het voornaamste werk is: Raalte, F. van. Veiligheid voor
alles. Met bijdragen van C. Gordijn, W. Lulofs, L. J. Terneden,
I. van Os, F. A. Diels, Ir. Gorter. Wolters. Groningen, 1924.
Hemert, W. W. E. von. Verkeersregels en verkeersteekens. Uitg.
Mouton. Den Haag, 1927. 2 dln., brengt kritiek op en voorstellen tot
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verbetering van de bestaande verkeersregeling (motor- en rijwielwet
1927) ; talrijke voorbeelden uit de practijk brachten den schrijver
tot de conclusie, dat het publiek onvoldoende in het gebruik der
verkeersregels wordt onderwezen, en dat het invoeren van voor
het geheele land eensluidende bepalingen dringend noodzakelijk is.
Op vele scholen worden de verkeersregelen met de kinderen
besproken, maar nog niet voldoende. In de Vereenigde Staten van
Amerika werd een Nationale Veiligheidsraad ingesteld, daar er
jaarlijks 76.000 menschen, waaronder 19.000 kinderen, door ongelukken gedood worden, terwijl bijna 2 millioen ernstige kwetsuren
of verminkingen oploopen.
De Hoofdcommissaris van politie te Rotterdam stelde in April
1923 een tuchtbrigade in, die aanvankelijk bestaande uit 5 man

geleidelijk uitgebreid wordt. Het vernielen van plantsOenen, het
gooien met steenen, het opbreken van straten, het bekladden van
gevels e. d. hebben deze agenten tegen te gaan. Zij surveilleeren per
fiets, in burger, of te voet, zooals zij dat noodig oordeelen.
Vooral in hun bestrijding van het gevaarlijke auto- en trammetjewippen ondervinden zij veel medewerking van ouders en onder-

,

wijzers. De bestrijding der straatschenderij behoort niet tot de taak
der kinderpolitie, maar is aan de gewone politie overgelaten,
Tijdschrift voor Armwezen enz., 3e jrg., no. 54, 15 Maart 1924,

bl. 92.
16 (bl. 35). Over dit thema handelde ook Heerdt tot EversberyQuarles v. Ufford. Een toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding. 1919. De Gong 1919, bl. 88 en J. Franco MendesCalisch in Tijdschr. Dux. 1927, bl. 72.
„Ons Vólk en de Tucht", verslag van het Eerste Nationaal Congres
van de Tuchtunie 1922—'23. Telkens wordt hierop ook gewezen
in „De Gong", Roepstem van de Tuchtunie, verschijnende sedert

1902.
17 (bi. 37). Voor een dergelijk tooneel pleit thans voor eigen land:
Cannegieter, H. G. Het Volkstooneel. Hollandia-Drukkerij. Baarn,

1925.
18 (bl. 41). Aloys Fisher. Bericht 2e Congres HeilOdagogiek. Berlin,

1925. Bl. 78.
19 (bl. 41). Daarom zoude het voor velen zijn nut hebben het boek
van C. C. Bry te lezen „Verkapte Religionen". Klotz. Gotha, 1925.
20 (bl. 43). De door John Rockefeller gestichtte „International Éducation Board", besteedt zelfs 1.000.000 dollars er aan om buitenlandsche
studenten in opvoedkunde te onderrichten en om opvoedkundige
problemen .te bestudeeren in de landen, waaruit die studenten
komen. Men is bij dat alles zoo op het practische gericht, dat
men ook lichamelijke opvoeding leert, naast de schoolhygiëne en.
fKibelen. Practische opvoeding, onderwijs, huishoudkunde, administratie enz. zijn er de hoofdvakken.
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21 (bl. 43). Salomon, Alice. Zie aanm. 2, bl. 243 v.v.

22 (bl. 44). Men kan daarom van de meeste vergaderingen wegblijven want, zoo men weet tot welke partij de sprekers behooren,
kan men van te voren weten, tot welke gevolgtrekkingen zij komen
zullen. Van partijgenooten wordt het zelfs zeer kwalijk genomen,
zoo de sprekers andere denkbeelden brengen, dan die der partij.
23 (bl. 45). C. F. H. Huysman in Maandblad voor Berechting en
Reclasseering. 4e jaarg., 1925. bl. 383-384.
23a (bl. 45) . Te Amsterdam kwam de neutrale studentenvereeniging
Studiosi Iuvare Delectamur (S. I. D.) tot stand. Zij stelt zich voor
te helpen bij enkele neutrale en werkelijk-algemeene collecten,
bij optochten en feestelijkheden, bij plechtigheden, bij rampen
of waar verder technische noodhulp noodig is. Zij staat op
algemeen Nederlandsch nationaal standpunt en haar leden behooren tot alle faculteiten en tot allerlei levensopvatting.
24 (bl. 45). Uit het programma der R. K. studenten-vereenigingen blijkt,
dat door deze niet aan sociaal werk wordt gedaan. Hun ijveren
voor retraites en missie kan ik niet daartoe rekenen. Wel zoo zij
belangstelling toonen in het bestrijden van het alcoholisme, wat
wij trouwens ook bij andere studentengroepen vinden. Leden der
R.K. Studentenvereeniging St. Augustinus te Leiden doen aan St.
Vincentiuswerk (zie bl. 285). Men heeft uit leeken nog niet voldoende medewerkers weten te vormen al streeft men thans in
die richting (bl. 58).
25 (bl. 45). Over Toynbeewerk in Amerika handelt o.a. „Volksontwikkeling" 1921-4922, p. 27. Schweizer Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit 1924, no. 8, bl. 193-202.
Hamel, G. A. van. Amerikaansche instellingen van kinderbescherming. Mededeelingen van den Ned. Bond tot Kinderbescherming
no. 13, 1911.
Knappert, E. C. De taak der vrouw in de volksontwikkeling
in het verzamelwerk: De vrouw, de vrouwenbeweging en het
vrouwenvraagstuk. Encyclopaedisch Handboek D. I, blz. 541-555.
Salomon, A. Was wir uns und anderen schuldig sind. Ansprachen und Aufsátze fr junge Mádchen. Berlin, 1912. p. 40-50.
Attlee, C. R. The social worker. Bell. London, 1920. p. 187-220_
Roman, F. W. La place de la sociologie dans l'éducation aux
Etats Unis. Paris, 1923.
26 (bl. 48). Snethlage, J. L. in Jaarboek voor het Protestantsch Theologisch onderwijs. 1927. bl. 8.
27 (bl. 49). In de maandelijksche mededeelingen v. d. Bond v. Inwendige zending werd verwezen naar de K. K. K. Serie van de
firma P. Noordhoff te Groningen, die bedoelt korte levensschetsen
te geven van groote mannen en vrouwen van alle tijden.
27a (bl. 50). Voor deze hulpmiddelen verwijs ik o.a. naar het Nut,
dat een verzameling lantarenplaatjes heeft, die betrekking hebben
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op het religieuze leven, op het heden ien het verleden. Mooie
lantarenplaten zag ik ook bij het R. K. godsdienstonderwijs gebruiken; zoo ik mij niet vergis, worden die te Parijs gemaakt. De
commissie voor een Chr. Lichtbeeldencentrale heeft een bureau
van inlichtingen te Amsterdam gevestigd (Noorderstraat 76), die
alle lantaarnplaten catalogiseert, die op christelijk en philantropisch
gebied in ons land verkrijgbaar zijn.
28 (bl. 50). Op de vergadering der Evangelischen, 31 Mei '28 sprak
Ds. B. ter Haar over: Het godsdienstonderwijs in het licht der
hedendaagsche psychologie.
29 (bl. 50). C. E. Hooykaas in Alg. Handelsblad 22-6-'27.
30 (bl. 50). Read Mumford, E. E. De religie in het kinderleven, vertaald door H. J. van der Munnik. J. H. Kok. Kampen.
31 (bl. 50). Veldhuizen, Prof. v. „Katechetiek" bl. 167, volgens Alg.
Handelsblad 30-5-'25. Gaarne zonde ik veel meer uit dit boek
van Van Veldhuizen overgenomen hebben, maar ik moet dit aan
den lezer overlaten.
32 (bl. 51). Een belangrijk vertegenwoordiger dezer richting is Ds. B.
ter Haar. Hij schreef: De individueele werkmethode bij het
Godsdienstonderwijs, in Paedagogische Studiën, VIII (1927). bl. 353.
Op het Congres sprak hij over: Het Godsdienstonderwijs in het
licht der hedendaagsche opvoedingszielkunde, verschenen in: Ons
Godsdienstonderwij s, 1928.
33 (bl. 51). Vorwerk, Dietrich. Kann auch ein Pastor selig werden?
Ernste Gedanken f. Seelsorger u. alle, die an anderen Seelen.
arbeiten. 6., neu bearb. Aufl. (8. Tsd.). F. Bahn. Schwerin,
1927. (115 S.).
34 (bl. 54). Aan predikanten zij aanbevolen:
Vrijer, M. J. A. de. De Dominee en z'n jongens. In Synthese
4de deel. VIII. Haarlem, 1919.
Aalders, L. De predikant en de abnormalen in zijn gemeente.
Woord en Daad, 1923. p. 110--115.
Oberman, G. W. Verwaarloosde en misdadige Jeugd, haar godsdienstige leven en geestelijke verzorging. Proefschrift. Leiden, 1922.
Pelham, H. S. The training of a working Boy. Chp. XI, Religious
instruction, p. 146. London, 1914.
Laar Krafft, A. M. van de. Godsdienstonderwijs. Practisch Christendom. Serie IV, no. 4, 1920.
Brat', R. A. The town child. Unwin. 1907.
Bavinck, H. De opvoeding der rijpere jeugd. Kampen, 1916.
Cannegieter, H. G. Een nieuwe grondslag. De psychologie als
uitgangspunt voor theologie en predikantsopleiding. Levensvragen,
XII, 4.
Kohnstamm, Ph. Bijbel en Jeugd: Volksuniversiteitsbibliotheek
no. 22. Bohn. Haarlem, 1923.
Verschueren, L. In 's Levens Lentebloei. Wenken voor Jeugd.
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vormers en jonge menschen. Drukkerij van het R.-K. Jongensweeshuis Tilburg. N.V. Veritas, Boekhandel, Huidevetterstraat 21,
Antwerpen.
35 (bl. 54). In de eerste uitgave schreef ik hier de woorden: Paedagogisch zijn zij evenwel veelal ook slecht geschoold. Fr. S.
Rombouts. Historiese Pedagogiek D. III brengt volgens Dux. 2 (1928),
blz. 47 een hoofdstuk over godsdienstonderwijs, waarin de fouten
en moeilijkheden van het catechismusonderricht dik onderstreept
worden. Vooral wordt er op de gebrekkige kennis van het kind
gewezen. Toen ik met de bewerking der Pract. Sociologie begon,
wist ik zeer weinig van het R.-K. dogma en de kerkelijke gebruiken.
Ik dacht nu dat mijne R.-K. leerlingen mij op weg zouden kunnen
helpen, maar dat viel erg tegen, zij bleken heel weinig te weten.
Alleen zij, die priesters waren, vormden natuurlijk een uitzondering,
van religieuzen kan ik niet hetzelfde zeggen. Zie overigens het
laatste kapittel van Deel III.
36 (bl. 55). Der Dienst von Bethel bei Beginn des Jahres 1925.
36a (bl. 56). Over de sociale opleiding van Protestantsche geestelijken
zie Macadam blz. 152 en Salomon bl. 249.
37. (bl. 56). Steinweg. Die Neuregelung der 45ffentlichen Wohlfahrtspflege und die Evangelische Kirche. Wichern Verlag. BerlinDahlem, 1924.
Beutel. Kirche und Jugendwohlfahrt. Wichern-Verlag. BerlinDahlem, 1924.
Beide uitgegeven in „Der Evangelische Wohlfahrtsdienst", I en II.
38 (bl. 57). Voor de Soziale Pfarrámter werden de „Richtlinien des
deutschen Evangelischen Kirchenausschusses fiir die kirchliche
Sozialarbeit" ontworpen. Aan belangstellenden zal ik gaarne een
exemplaar toezenden. Zie verder: Deutsche Zeitschrift fr Wohlfahrtspflege II, Aug. 1926.
38a (bl. 57). Het is een groot voorrecht der R. K. priesters, dat er

geen R.-K. sociale vereeniging denkbaar is zonder geestelijk adviseur, daardoor zijn velen wel genoodzaakt zich ernstig te verdiepen in sociale vraagstukken, buitendien houden zij sociale
voordrachten en geven cursussen.
38b (bl. 57). Herz, D. J. Der soziale Pfarrer, herausgeg. von—. Vandenhoeck u. Ruprecht. GMtingen, 1928.
38c (bl. 58). Aengenent, J. D. J. en J. H. Visser. Handboek voor
den leeken-apostel. Futura. Utrecht, 1928. Over het leekenapostolaat handelt ook J. Jacobs. Verslagboek 3e Limburgsche
Sociale Studieweek te Rolduc. 1927. Blz. 29, 31.
39 (bl. 58). Over de opleiding der Pfarrgehilfin handelt Salomon
(aant, 2) bl. 143-144. Zie verder deel V, aant. 31.
39a (bl. 59). Nopen, W. Het kenmerkende in het beroep van den
geneesheer. Leiden, 1924.
Arts, De —. in beroep en samenleving. Enquête van de Telegraaf.
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Met medewerking van R. Casimir, H. J. W. Drooglever Fortuyn,
J. G. Sleeswijk e.a. Z. pl., 1927.
40 (bi. 60). Richmond, Mary E. Maatschappelijk Hulpbetoon. Brusse.
Rotterdam, 1926. bl. 154 en 162.
41 (bl. 60). Dresel, E. G. Soziale Frsorge. 2. Aufl. Berlin, 1922.
42 (bl. 60). Salomon, aant. 2, bl. 248--249. Macadam, aant. 1.
43 (bl. 61). Liek, Erwin. Der Arzt und sein Sendung. Lehmann.
Mnchen, 1927. Zie aanteek. 76e.
43a (bl. 61). Het Gezin. Orgaan van de R.-K. Bond voor groote
gezinnen. III (1928) Bl. 10.
44 (bl. 62). Er waren hiervoor allerlei voorbeelden te noemen, maar
ik volsta met te verwijzen naar wat S. v. Mesdag schreef in
Maandblad v. Berechting V (1926) bl. 111-115. De door de
Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunde ingestelde commissie
bracht ons niet veel verder inzake het beroepsgeheim.
45 (bl. 62). Josselin de Jong, R. de. De taak van den Arts in verband
met de persoon en het werk van Albert Schweitzer. A. Oosthoek.
Utrecht, 1927.
46 (bl. 64). Macadam 165, zie aant. 1.
47 (bl. 64). Maandblad voor Berechting en Reclasseering. VII (1928),
bl. 129 pen 189.
48 (bl. 64). Richmond, M. E. Maatschappelijk hulpbetoon. Uit het
Amerikaansch vert. door A. M. F. Onnen. Rotterdam, 1926. bl. 157159. Macadam, a. b., bl. 138, 165.
48e (bl. 65). Hart4eid, C. A. J. Het bemiddelend vonnis. Amsterdam, 1915. Van denzelfden schrijver:
Rechtsverfijning. Psychologisch-Juridische Schets. Amsterdam, 1919.
-. De ondoelmatigheid van strijd tusschen procedeerende partijen.
Amsterdam, 1909.
49 (bl. 67). Schorlesheim, M. De advocaat in strafzaken. Maandbl,
Berechting V (1926). bl. 133.

'Muller, N. Reclasseering en nieuw wetboek van Strafvordering, ;Maandbl. v. Berechting V (1926). bl. 101-107. Daar wordt
betoogd, dat de bepaling uit het nieuwe wetboek, dat de verdachte
er door den rechter-commissaris op gewezen moet worden, dat
hij niet behoeft te antwoorden (all you say, may be used against
you), in strijd is met het nieuwere, mede op reclasseering gerichte
strafstelsel. Ik heb mij hier opzettelijk niet meer van mijn eigen
woorden bediend, maar van die van rechtsgeleerden, daar deze
wellicht meer indruk zullen maken, dan wat ik in de eerste uitgave
der Pract. Soc. bl. 45 en aant. 15b en in het Maandblad voor
Berechting II (1923). bl. 378, hierover schreef.
Men leze verder: E. H. Hymans, , de advocaat in Strafzaken" in:
Tijdschr. voor strafrecht, XXXIII, (1923) blz. 399-406. Maandblad
voor berechting II (1923) blz. 204. Jongh, G. T. J. de. Bestraffen
en Bestrijden. Haarlem, 1923. bl. 90.
,
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Muller, N. Maatschappelijk onderzoek in burgerlijke en strafzaken. Maandblad voor Berechting. III (1924). bl. 2-6.
50 (bl. 67). Gomperts, B. P. De N. V. in de knel? in Alg. Handelsblad
21-11-'27.
51 (bl. 68). Gomperts, B. P. De aanval en de verdediging in het
Burgerlijke Proces. Alg. Handelsblad 28-11-'26.
52 (bl. 69). Haeringen, H. van. Over Recht en Rechtspraak. 1926 (Handboekjes Elck 't Beste. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur).
53 (bl. 69). Jongh, J. B. de. De officier als opvoeder. Tijdschrift
voor Ervaringsopvoedkunde, November 1922. De militaire straf,
als boven, Maart 1923. Andere werden gelezen, maar niet genoteerd.
54. (bl. 73). „Onderwijs en opvoeding aan de Kon. Militaire Academie",
boekhandel van Stockum en Zoon. 's-Gravenhage, 1926. De voordracht van de Gelder verscheen in het orgaan van de vereeniging
van officieren der Ned. Landmacht, Maart 1925.
54a (bl. 75). Gelder, C. C. de. De voortgezette vorming van den
beroepsofficier. Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap. 1924-1925. 's-Gravenhage, 1924. blz. 28.
55 (bl. 75). Des Ambtenaars Taak. Prof. Casimir contra Dr. Zimmerman. Correspondentieblad, H. Rijks en Gem. ambt. Febr. '28.
56 (bi 78). Verslagen der Staatscommissie van 4 Jan. 1921 (Bezuinigingscommissie).
Verslagen van het Congres van de Centrale v. Vereenigingen van
personeel in Rijks dienst. Den Haag, Aug. 1927.
Over de bureaucratie handelen verder tal van studies van
E. P. Weber. Ik las slechts: „Overheid en doelmatigheid", Haagsche
Maandbl. 1928, bl. 366. Andere zijn:
Weber, E. P. De bezuinigingsactie. Bezuinigingsmethoden. Belemmerende invloeden. De ambtelijke psyche. De Economist. 1924.
-. Radicale Bezuinigingen. Lessen uit het verleden. Vergelijking
periode 1843-1850 met 1922-1926. De Economist. 1926.
-. Doelmatige groepeering der Rijksdiensten. Haagsch Maandblad, Juni 1927.
-. Bezuiniging door de Staat. Econom. Statistische Berichten
13 Oct. 1926.
-. Efficiency in de Overheidsorganen van de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika. Administratieve Arbeid, No. 10-12. 1926.
57 bl. 81). Volgens berekeningen van Dr. Sternheim wordt 1 0 / 0
bij de Vermogensbelasting en 15 0 / 0 bij de Inkomstenbelasting te
weinig aangegeven maar door de belastingambtenaren achterhaald.
Gaarne zoude men weten hoeveel deze winst den staat aan
salarissen en pensioenen kost. Aangenomen, dat er een gunstig
saldo gevonden wordt, zoo blijkt hieruit, dat het wantrouwen
terecht bestaat, maar daarmee is de andere vraag niet beantwoord:
of dit ontduiken niet door wantrouwen werd aangekweekt. In
elk geval diende de belastingambtenaar alleen daar wantrouwen
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te toonen, waar hij over zeer goede bewijzen beschikt. Thans
berust het dikwijls op vermoedens en gissingen.
58 (bl. 81). Bedoeld is natuurlijk art. 40 van het Bezoldigingsbesluit
van 1920 (Staatsblad no. 37). Ik heb geen bezwaren tegen het
verminderen der salarissen op zichzelf, want ik erken de noodzakelijkheid er van, maar wel tegen de psychologisch verkeerde
wijze, waarop het werd doorgevoerd. Op een andere wijze toegepast
zoude men minder verbittering gewekt hebben. Het is evenwel
nutteloos nog na te pleiten.
59 (bl. 82). Mr. B. P. Gomperts handelde over zulke gevallen in het
Handelsblad (1924-25). Zie zijn artikelen: „Uit den strijd om
het recht". In de zitting der Eerste Kamer van 13 Maart 1925
kwam ook weer uit, hoe weinig lust de Minister van Justitie
voelde, om aan het arrest van den Hoogen Raad inzake de onrechtmatige overheidsdaad (Nov. 1924) gevolg te geven.
59a (bl. 82). Vele bladen hebben hierover geschreven. Ik zal hier
eenige woorden aanhalen uit Het Vaderland van 5 Mei 1928, Avondblad. „Wij hebben reeds eenige jaren geleden, het was naar aanleiding van de zaak der Naarder kweekers, er op gewezen, hoe
weinig onze Rijksregeerders er in den regel van doordrongen zijn,
dat de staat een voorbeeld behoort te wezen, waar het betreft
zijn aanraking met zijn crediteuren, maar het tegendeel is het
geval. En dit woord geldt niet een bepaalden minister en zelfs
veel meer het Departement dan den minister; men schijnt het
in regeeringskringen, wij zouden zeggen haast plicht te achten
ook hen, die eene billijke vordering op de schatkist hebben, z(56
af te matten en te vermoeien, dat zij maar liever van hunne vordering afzien. Wat dan meteen het voordeel biedt, dat anderen,
daardoor wijs geworden, den strijd van den aarden tegen den
ijzeren pot dan maar liever niet beginnen." Om niet te uitvoerig
te worden breek ik hier het citaat af.
60 (bl. 83). Sociaal Handboek, Grondlijnen voor een Katholiek sociaal
program. Kerkrade, 1928 (no. 42, bl. 41).
61 (bl. 83). Over de oude toestanden handelt het zoo aangenaam
geschreven boek: Versteeg, H. J. Van Schout tot Hoofdcommissaris.
De politie voorheen en thans. Van Holkema en Warendorf. Amsterdam, 1925.
62 (bl. 86). Stockhaus, E. Die Arbeiterjugend zwischen 14 und 18
Jahren. Wittenberg (Bez. Halle), 1926.
63 (bl. 87). Over den 13en vacantiecursus te Amsterdam, handelde
„Het Kind" 10 Oct. '25; over het congres handelt het Verslag dat
bij Wolters in Groningen verscheen (1926).
64 (bl. 88). Tusschenbroek, C. van, D. J. Blok en C. H. de Jong.
Inleiding tot de studie in de schoolhygiëne, voor onderwijzers
geschreven. 2e druk. Bohn. Haarlem, 1910.
64a (bl. 89). Kautz, H. Im Schatten der Schlote. Verlagsanstalt
Benzieger en Co. Einsiedeln, 1926.
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64b (bl. 91). Paedagogik deines Wesens. Gedanken und Erneuerung
aus dem Wendekreis. Herausgegeben von Fritz Mde. Freidtsch
Jugendverlag. Hamburg, 1919.
65 (bl. 93). Verslag van den Staat van het Onderwijs in het Koninkrijk
der Nederlanden. IIe D. Lager Onderwijs 1921-22, blz. 100.
65a (bl. 95). Voor een cursus voor leeraren pleit ook de paedagoog
Pater G. Lamers S. J. in Dux 1928, bl. 46 bij zijn bespreking der
brochure : „De Katholieke leeraar in de tegenwoordige maatschappij." v. d. Burgt. Helmond, 1928. J. de Boer verdedigt in
genoemde brochure de stelling, dat geen effectus civilis toegekend zal worden aan het doctoraal of M. 0. examen zonder
dat ten minste een testimonium kan worden overlegd, dat colleges
in psychologie* en de practische beoefening van het leeraarsambt
gevolgd werden.
66 (bl. 96). Wasch, K. Opvoeders. Bijdrage tot de kennis der Burgerschoolleeraren. Querido, Amsterdam. Amusante typen zijn hier
beschreven, die gemakkelijk met andere te vermeerderen waren,
ook voor leeraren van Gymnasia.
Kleefstro, J. De school der toekomst en wat haar in den
weg staat. Kap. VI, Over de leerkrachten. Bussum, 1906.
67 (bl. 99). De „International association of Rotary Clubs", 910 South
Michigan Avenue, Chicago U. S. A., geeft „pamphlets" uit, waarin
doel en werkwijze der Rotary Clubs beschreven wordt. Voorzitter
van de Nederlandsche afdeeling is de heer Verkade te Zaandam.
68 (bl. 99). W. Thunissen op de Verg. der R.-K. Jonge Werkgeversvereeniging gehouden in Juni 1928 te Arnhem. Zie ook Blokhuis, K. Gasbedrijf, Gasdirecteuren en Corruptie 1928 en Teysmannia 1928 blz. 725.
69 (bl. 101). Dagboek van een Ontvanger, Alg. Handelsblad, 28-1-'28.
Een ander voorbeeld zie: Tijdschrift Armwezen. 7 (1928). bl. 1772.
70 (bi. 103). Deutsches Institut fik technische Arbeitsschulung
Düsseldorf (Dinta genoemd) is niet alleen een ambachtsschool, maar
er worden tevens werkleiders en ingenieurs gevormd, die met
alle middelen der moderne psychologie, paedagogie, beroepskunde,
techniek, de beste keus weten te doen uit de zich aanbiedendQ
arbeiders. Verder moeten zij bij de vorming voor het bedrijf
leeren ieders aanleg en kennis zoo productief mogelijk voor
het bedrijf te maken. Arbeiterwohlfahrt, II (1927). bl. 468.
70e (bl. 103). Op efficiency en psychotechniek van den arbeid kan in
dit werk niet nader worden ingegaan, wie zich wenscht te
orienteeren raadplege de navolgende boekwerken. De titels ontving
ik van Prof. J. Goudriaan.
Giese, F. Methoden der Wirtschaftspsychologie. Berlin, Wien,
1927.
Gerstenberg, eh. W. Principles of business. 3rd ed., rev. Pitman.
New-York, 1923.

334

Literatuur en Aanteekeningen.

Kimball, Dexeter Simpson. Principles of industrial organisation.
3d. ed. McGraw. New-York, 1925.
Rapport. Waste in Industry of the Committee on Elimination
of the Waste in Industry of the Federated American Engineering
Societies. Published by Federated American Engineering Societies.
D. C. Mc. Craw Hill Book Company Inc., Washington, London:
6048, Bouverie Street.
Prak, J. L. De psychotechniek der beroepskeuze. Groningen,
1924. (Proefschrift).
71 (bl. 104). Het is zeker algemeen bekend, dat het sociale werk
op fabrieken in ons land door den heer van Marken werd begonnen en doorgevoerd. (Gist- en Spiritusfabriek te Delft). Het
wordt daar ook thans geheel in zijn geest voortgezet. Daarna
volgde de Machine-fabriek der gebroeders Stork te Hengelo. Thans
is het wellicht op een 12tal fabrieken ingevoerd. Bijzonder uitgebreid is het vooral ook op de N. V. Philips Gloeilampenfabriek
te Eindhoven. Op bl. 236 v.v. komen wij nog eens op dit werk terug.
Intern. Conference on industrial Welfare 1922, interins committee.The international development of the industrial welfare
or personnel movement. Geneva, 1924. (Overdruk Intern. Labour
review, Vol. X, no. 1. 1924). Report of the first triennial congress
of the intern. industrial relations association held at Cambridge
1928. Vol. I, vol. II te verkrijgen Javastraat 66, Den Haag.
71a (bl. 104). Verslagboek 3e Limb. Soc. Studieweek. 1927. bl. 18.
J. Jacobs.
71b (bi. 104). Verslagbroek van de le Limburgsche sociale studieweek.
Rolduc 19-21 April 1925. Uitg. N. V. de Zuid-Limburger, Kerkrade,
bl. 68.
Sociale Studiedag „Loyola", Vucht, 28-29 Nov. 1923. bl. 55,
57, 58.
Om waarheid en reent, aanval, verweer en repliek betreffende
de verhoudingen tusschen R.-K. werkgevers en arbeiders en R.-K.
organisaties van werkgevers en arbeiders, speciaal in het Zuiden
van het land. Utrecht, 1927.
Verweer der R.-K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.-K. Werkliedenverbond. Overgenomen uit:
„de R.-K. Werkgever" van 1, 8 en 15 Dec. 1926.
72 (bl. 105). Munnik, H. G. W. Het vacantievraagstuk. Haagsche
Maandblad. Mei 1928.
73 (bl. 105). Attlee, C. R. The social worker. Bell. London, 1920. p. 246.
74 (bl. 106). Boettiger, L. A. Employee Welfare Work. New-York, 1923.
75 (bl. 106). Immers verzet zich hiertegen onze nationale fout „het
wantrouwen." Buitendien ben ik van meening, dat welfare work
zonder dergelijke bedoelingen moet verricht worden. Leerrijk is het
ook, dat, al hoewel dit werk op de Gist- en Spiritusfabriek te
Delft een on (wikkeling bereikt heeft, die zeker ver boven alles
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uitgaat, wat de wetgever ooit van den werkgever zou kunnen
eischen, toch 40 0 / 0 der werklieden bij de S.D. A. P. zijn aangesloten, die immers boven alles den klassenhaat blijft prediken. Het
is verder bekend, dat ook alle liefdadigheid of armenzorg den
klassenstrijd niet verzachten.
75a (bi. 111). A. Heinep weet in zijn aardige boeken den Christelijken
arbeider zoo juist en gemoedelijk op zijn plichten te wijzen.
Ik verwijs slechts naar: Feierabende, Plaudereien mit jungen
Staatsbiirgern. Blz. 160-161 en 219.
76 (bl. 111). De socialistische vereeniging „Arbeiter Wohlfahrt" geeft
sedert 1926 een eigen tijdschrift uit: „Arbeiter Wohlfahrt", ook
verscheen er een eigen „Lehrbuch der Wohlfahrtspflege - , 1927.
Algemeene beschouwingen bracht Clara Henriques Psychologische
Schwierigkeiten und Wglichkeiten sozialistischer Wohlfahrtsarbeit.
(Arbeiter Wohlfahrt II (1927), bl. 454).
76a (bl. 112). Liek, E. Die Scháden der sozialen Versicherungen.
Miinchen, 1928. Van denzelfden schrijver verscheen het werk
„Der Arzt und seine Sendung" dat in kapittel 6 ook de sociale
verzekering behandelt.
76b (bi. 114). Pothuis-Smit. De vrouw in het maatsch. leven. Uitgegeven door het Instituut voor arbeidsontwikkeling (De wilde
roos) Amsterdam, 1928. Voor de Jeugdliteratuur zie deel IV.
77 (bl. 114). Stockhaus, E. Die Arbeiterjugend zwischen 14 und 18
Jahren. Herrosé's Verlag. Wittenberg, 1926. bl. 56.
78 (bl. 115). Bijzonder vermakelijk is zeker het leerzame voorbeeld,
dat Weenen bracht. Om de stijgende broodprijzen te drukken, werd
een strafvervolging ingesteld tegen een broodfabriek, die haar
prijzen berekende, niet naar den door haar besteden meelprijs,
maar naar den toen geldenden sterk verhoogden meelprijs. Wel
daalden de prijzen, maar het eerste gevolg was, dat de Hammerbrotwerke, eigendom der Sociaal-Democratische Partij, die geen
oude voorraden had, te niet ging en aan een 0. W.er overgedaan
moest worden.
78a (bl. 115). Mevr. A. v. d. Woude—Hamer stelt voor: dat de
gezinnen elkander helpen door bijv. werkzaamheden in de huishouding in ruil te geven voor lessen van een of anderen aard, al
naar de wederzijdsche behoeften zijn. Zij rekent van 8-11 hulp
in de huishouding door het meisje dat iets leeren wil, om 11 uur
een kop koffie, daarna geeft zij haar een uur les. Ze zegt: om
1 uur gaat men tevreden weer van elkaar. Maandblad Neder'.
Vereen. v. huisvrouwen. 15e Jaarg., Sept. '27. No. 19. blz. 294 v.v.
78b (bl. 116). Verslagboek 3e Limburgsche Sociale Studieweek te
Rolduc. 1927. bl. 44, 51.
79 (bl. 117). Miranda, S. Rodrigues de. De kip, het ei en het voer.
Een pleidooi voor sociale politiek en tegen groepsbelang. Uitg.
„Ontwikkeling". Amsterdam, 1924.
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80 (bl. 118). Verslagboek zie aant. 78b, bl. 9.
81 (bl. 125). Schreiner, Olive. Woman and Labour. Fisher Unwin.
London, 1911. Tauchnitz, Leipzig. (De vrouw en arbeid. v. Kampen.
Amsterdam).
Wynaendts Francken—Dyserinck, TV. Vrouwenplicht en Gemeenschapsdienst. Uitgegeven door den Nederl. Bond voor Vrouwenkiesrecht. Leiden, 1913. Bij haar sluit zich aan de in Duitsch
land en Zwitserland veel gelezen schrijfster: Alice Salomon:
Was wir uns und anderen schuldig sind. S. 89-117. Berlin, 1912
Deze boeken zal men zeker niet met een afwijzend gebaar ter zijde
kunnen schuiven als uitgaande van socialisten, want deze vrouwen
begeerden niets anders dan een hoogere ontwikkeling van het
sociale geweten. Dan zal men inzien, dat men niet alleen zijn
geld heeft te geven, maar „zichzelf".
82 (bl. 128). Het zoude m. i. loonen er eens een onderzoek naar in
te stellen waarom de Volksuniversiteit der eene stad zoo veel
meer toehoorders trekt dan die der andere (Amsterdam 3036,
Den Haag 6700, Rotterdam 11500). Tal van Volksuniversiteiten in
Duitschland zijn te niet gegaan. Die te Keulen (Dr. Honingsheim)
en te Dresden (Dr. Mockrauer) kwamen tot grooten bloei.
83 (bl. 128). Zie de Jaarverslagen der volksuniversiteiten te Amsterdam en Rotterdam.
84 (bl. 130). Cox, H. The problem of population, London, 1922. p. 127.
Conklin, E. G. The Direction of human Evolution. 1921. p. 102.
Van 3342 Belgische schoolkinderen bleek bij onderzoek, dat
slechts 26 boven het normale, maar 1943 onder het normale peil
stonden.
84e (bi. 135). Lehrbuch der Wohlfahrtspflege. Herausgeg. v. Hauptausschuss fr Arbeiterwohlfahrt E. V. 1927. Blz. 401 ff. Mann A.
Denkendes Volk — volkhaftes Denken. Grundsteine. zum Bau der
deutschen Volkshochschule. 1928.
85 (bl. 135). Haitjema. De Deensche volkshoogescholen. Stemmen des
tijds. Oct. 1925. bl. 134-155. Hollmann, A. H. Die Volkshochschule
und die geistigen Grundlagen der Demokratie. 2e Aufl. der „Dáni-

schen Volkshochschule". Berlin, 1919.
85a (bl. 137). De R.-K. Centrale Hoogeschool voor Christen-arbeiders
(Leuven) bestemt haar leerlingen voor: arbeidstoezichter, fabrieksopzichter, voor private en publieke werken van weldadigheid
en bijstand, voor weldadigheidsbureaux van sociale afdeelingen,
vooral voor de eigen organisaties als syndicaten, mutualiteiten,
coësperatieven, werkliedenbonden en voor de propaganda. Het
zoude mij te ver voeren hier het volledige zeer uitgebreide leerplan
weer te geven.
86 (bl. 138). „Aber es must. unser Nachdenken erregen, dasz man
beinahe in jeder Epoche der Geschichte, wo die Kiinste bliihen
und der Geschmack regiert, die Menschheit gesunken findet und
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auch nicht ein einziges Beispiel auf weisen kann, dasz ein hoher
Grad und eine grosze Allgemeinheit ásthetischer Kultur bei einem
Volke mit politischer Freiheit und bilrgerlicher Tugend, dasz
scHne Sitten mit Buten Sitten und Politur des Betragens mit
Wahrheit desselben Hand in Hand gegangen wáre." F. v. Schiller:
Briefe ober á.sthetische Erziehung. Brief X. Overgenomen uit:
Kerschensteiner. Staatsbrgerliche Erziehung. 2. Aufl. 1901. p. 17.
87 (bl. 138). Andreae, H. W. W. De rol der muziek bij psychische
reconstructie. Tijdschrift voor Armwezen enz. 3 (1924). bl. 243.
88 (bl. 139). Geschriften uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van het schoonheidsbeginsel in het onderwijs. Tijdschrift
Schoonheid en Opvoeding. Dit tijdschrift geeft een algemeen overzicht van het streven om de Kunst een belangrijke rol toe te
wijzen bij de opvoeding. Critisch zijn:
Ten Cate, E. M. Kunst in plaats van Godsdienst? Baarn, 1908.
in „Levensvragen" III, 7.
Vogelsang, W. Nullis non an nonnulis. Rede naar aanleiding
van den 285en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, 1921.
Blijvenden invloed kan kunst alleen op zulke personen hebben,
die , nawerking" bezitten. Het zijn uitzonderingen. Bij de meerderheid is op zijn best slechts een momenteele indruk vast te stellen.
89 (bl. 139). Een handleiding hierover is: Seiffert, R. Naturbeobachtungen. Wunderlich. Leipzig, 1909. Woodward, M. Going about the
country with your eyes open; In nature's ways. Woodcraft, 1920.
Cheesman, Evelyn. Everyday Doings of Insects. With illus. by
Hugh Main, Dr. Herbert Shirley, Peter Scott, the author and
others. Harap, 1925. Maberly, C. T. A. Nature Studies of a Boy
Naturalist. With a foreword by Edward Step. Illus. with pen and
ink sketches by the author. Unwin. 1925. Stoppelaar, R. J. de.
Glanzende dagen. Laren, 1927. Delamain. Jacques, Pourquoi les
oiseaux chantent (3e ouvrage de la collection des „Livres de
Nature"), Stock. 1928.
Verder de werken van Heimans en Thysse: In de duinen; In
sloot en plas; Wandelboekje; Mei en Dennen.
Het tijdschrift: Amoeba, kweekt liefde voor de natuur, Orgaan
van den Jeugdbond voor Natuurstudie, Redactie Heemskerckstraat,
Den Haag. Het Tijdschrift voor Aquarium en Terrariumkunde,
Redactie: Berkelsche laan, Rotterdam. Zie verder Deel IV, aant. 95.
90 (bl. 140). Rethaan Macaré, A. J. in het Tijdschrift voor Armwezen
enz., 20 December 1924, p. 380. „De grondwet wil, dat over
dergelijke in haar gevolgen zoo ver strekkende voorstellen niet
worde beslist, dan nádat de openbare meening zich daarover heeft
kunnen uitspreken en niet dan ná rijpen rade en in gemeen overleg."
90a (bl. 142). Gebhard, Annie C. Het Nut en het bibliotheekwezen.
No. 4 der Serie Nutsboekerij. Prijs 10.50.
,

KOHLBRUGGE, Practische Sociologie,

1.*
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91 (bl. 142). Verslagen van de Centrale Vereeniging voor reizende
Bibliotheken. Meel, 1. van. Openbare boekerijen, vak- en kinderbibliotheken, leeszalen, reizende boekerijen. Practisch handboek.
Antwerpen, 1921.
92 (bl. 144). Taatselaar, C. Wat moeten onze jongens en meisjes
lezen? Stemmen uit het Jeugdwerk. Ruys. Utrecht, 1925. De
Tijdschriften werden door Gerhard voor het Nut besproken. (Zie
aant. 95 (bl. 339).
't Kaerske. Een boekje over boeken, uitgave van den Centralen Ouderraad te Amersfoort, samengesteld door de dames
H. J. Kluit en. S. Lobo. Een practische jeugdboekengids voor
de ouders.
De Utrechtsche ouderraad gaf het „Lantaarntje" uit, welk
boekje ook de ouders moet helpen bij de keuze van geschikte
kinderlectuur.
Hellinga, G. en T. Hellinga—Zwart, Goede kinderboeken, beredeneerde catalogus. Uitg. der Haagsche Schoolvereeniging.
Een samenstelling van kinderliteratuur gaf Saskia Lobo. Het
kinderboek 1920-1924, verkrijgbaar in de Openbare Leeszaal Den
Haag, Bilderdijkstraat 3, prijs 20 cents.
Tichelen, H. van. Over boeken voor kinderen, met lijsten van
aan te bevelen boeken. Wolters. Groningen, 1928.
De Bond van Ned. Onderw. en het Ned. Ond. Genootschap
hebben commissies, die kinderlectuur beoordeelen op toelaatbaarheid en geschiktheid. De beoordeelingen van het N. 0. G. verschijnen
in het orgaan dier vereeniging „Het Schoolblad", terwijl telkens
na een aantal jaren catalogi met beoordeelingen worden uitgegeven.
De keuringscommissie van jeugd-literatuur uit de leeraren M. 0.
geeft in het Weekblad voor Gym. en M. 0. haar meening over
al of niet aan te bevelen boeken voor de schoolbibliotheek.
Kroes—Ligtenberg, Chr. De Schoolbibliotheek. Gezin en School.
Maandblad I (1926). bl. 66.
Eindelijk noem ik nog de lijsten van de Orde der Odd Fellows
voor volwassenen, van de Ned. Kinderbond en van Ons Huis,
in Amsterdam en van de Mij. tot Nut van 't Algemeen.
93 (bl. .144). Van R.K. zijde verschijnen „Boekenschouw", Maandschrift sedert 1907. Uitg. Joost v. d. Vondel. Amsterdam.
Jaarlijksche Boekenschouw sedert 1919. Het Boekhuis te Tilburg.
Boekzaal der geheele wereld, sedert 1925. Het Boekhuis te
Tilburg.
De Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale geeft sedert 1926
een Literatuurgids als Maandschrift uit. Mij. Holland. Amsterdam.
94 (bl. 144). Deze zaak wordt behartigd door het: Département Social
Roman des U. C. J. G. iet Sociétés de Croix-Bieue. De door deze
vereenigingen aanbevolen boeken worden uitgegeven door de
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Edition. Eabor, Rue de 1'Athénée 4, Genève, die natuurlijk lijsten
verstrekt.
Aanbevelenswaardige lectuur voor jonge meisjes brengt de
Collection Stella, éditions du petit Echo de la Mode. 1 Rue
Gazan, Paris. Dit zijn kleine boekjes van 15 cent. Verhalen in
boekdeelen geeft de „Collection familia" die door Gautier en
Languereau 'te Parijs uitgegeven worden.
95 (bl. 145). De serie-uitgaven en de Nederlandsche periodieken
werden besproken door J. W. Gerhard. „Boek en Tijdschrift".
Nutscommissie voor Volkslectuur. Nutsboekerij no. 1. Prijs /0.'40.
96 (bl. 145). Quast, W. Die literarischen Neigungen im Kinder und
Jugendalter. Zeitschrift fik angew. Psychologie XXI (1922).
Dreyer, G. Die Jugendliteratur. Ein Beitrag zur Jugendschriftenfrage. Gotha, 1839.
Bruggen, J. R. L. van. Lectuur-voorsiening vir kinders en jeugdige persone. Diss. Amsterdam, 1922.
Busse, H. Das literarische VerstAndnis der werktátigen Jugend
zwischen 15 und 18. Eine Entwicklungs und sozial-psychologische
Studie, Leipzig, 1923.
97 (bl. 145). Van den boekhandel is helaas niet te verwachten, dat
deze de vuilschrijverij bestrijden zal. Bij eene enquête in Hamburg
bleek, dat de een meent „zaken zijn zaken en daarmee heeft een
derde zich niet te bemoeien". „Het ligt op den weg der ouders"
meent de ander, „hun kinderen te verbieden ongeoorloofde boeken
te lezen." Een derde beweert: hij verkoopt geen boeken, maar
„ruilt" slechts boeken met de jeugd. Een vierde wil wel meewerken, maar de verkoop der schendliteratuur vormt juist zijn
hoofdbedrijf; hij wil die boeken wel alle opruimen, als men hem
een hoeveelheid goede boeken, die samen net zoo veel waard zijn
als de slechte boekjes, er voor in de plaats geeft. Slechts enkelen,
waren bereid deze boekjes uit de etalage weg te nemen,.
De Duitsche jeugd heeft overigens stapels verbrand en de
„Jungreformierte Vereinigung" in Zürich treedt als bestrijdster
zeer actief op.
98 (bi. 147). Voor vele gevallen is het juister te zeggen, dat de
gemiddelde lezer ze voor anonym houdt, de geoefende lezer weet
zeer wel wie de afzonderlijke rubrieken bewerkt, ook dan als de
schrijver elke aanduiding door een of meer sterretjes of een
hoefijzer vermijdt. Zur Soziologie der Zeitung. Zeitschrift f. Völkerpsychologie. 1926. Bl. 125.
99 (bl. 148). Canneggeter, H. G. Het Volkstooneel. In Levensvragen
XII, Hollandia-Drukkerij. Baarn, 1925.
99a (bi. 149). Wille und Werk. Ein Handbuch d. Biihnenvolksbundes.
Hrsg. von d. Arbeitsgemeinschaft in d. Reichsgescháftsstelle d.
Biihnenvolksbundes. Unter Leitg. von Wilhelm Karl Gerst. Biihnenvolksbundverlag. Berlin, 1928.
22*
,

340

Literatuur en Aanteekeningen.

100 (bi. 149). Schaake, J. J. Het poppenboekje. Handleiding voor het
zelf vervaardigen en zelf vertoonen van een poppenspel. Amsterdam,
1924 (Handboekjes, Elek 't beste).
Tussenbroek, 0. van. Speelgoed-marionetten, maskers en schimmenspel. De toegepaste kunsten in Nederland, XXI, 1925.
Verschillende kunstenaars leggen zich thans toe op het vervaardigen van marionetten. Belangstellenden worden verder verwezen naar de Schweizerische Marionetten Schule, Kunst gewerbemuseum te Ziirich.
Het maandschrift „Spel en dans" handelt over tooneelkunst,
marionetten, schimmen, enz.
Evreinofi, N. The theatre in life. Edited and translated (from
the russian) by I. Nataroff. With an introduction by 0. M.
Sagler. London, 1927. afbn. XI, 296 blz. Een verzameling opstellen, psychologisch en wijsgeerig, over de aangeboren, in het
instinct berustende neiging tot tooneelspelen bij mensch en dier;
over de „tooneelmatigheid" van ons innerlijk en uiterlijk leven.
De schrijver formuleert zijn denkbeelden duidelijk en niet zonder
humor en geeft blijk van groote belezenheid en oorspronkelijkheid
van geest.
101 (bl. 150). Drost, A. Is de film te gebruiken als evangelisatiemiddel? Woord en Daad. April 1923.
Kohnstamm, Ph. Bioscoop en Volksontwikkeling. Nutsboekerij
no. 10.
Kruithof, J. De bioscoop, zijn wezen, geschiedenis en beteekenis
voor de samenleving. Rotterdam, 1923.
Frater Smeele heeft 2 brochures geschreven over de bioscoop >
die te verkrijgen zijn bij de drukkerij van het Jongensweeshuis te
Tilburg.
Graaf, A. de. Het Bioscoopvraágstuk. Oosthoek. Utrecht, 1919.
Bálazs, Béla. Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films.
1924.
Cinema in Education, The—. Being the Report of the Psychologica! Investigation conducted by special sub committees appointed by the Cinema Commission of Enquiry, established by the
National Council of Public Morals. Edited by Sir James
Marchant. 1925.
Duyn, Gerard van. Psychologische beschouwingen over film
en bioscoopbezoeker. (Levensvragen. XII, 7).
Tijdschrift „De Leerfilm" o. red. v. D. van Staveren. Tijdschrift:
„Het Lichtbeeld".
Warstat. Gemeinniitzige Liehtspielreform. Schweizerische Zeitschrift fik Gemeinniitzigkeit, April 1922.
Ackerknecht, E. Das Lichtspiel im Dienst der Bildungsfrage.
Weidmann. Berlin, 1918.
De Lichtbeeldenvereeniging (Spui, Amsterdam) verhuurt plaatjes,
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ook betreffende kinderverhalen. Voor R. Katholieken bestaat de
verzameling lichtbeelden aan het Centr. Bureau te Leiden.
Het Koloniaal Instituut te Amsterdam gaf een catalogus van
haar lichtbeelden-verzameling uit (ook deze worden uitgeleend).
In het Tijdschrift voor Armwezen enz. werd herhaaldelijIJ
gehandeld over de bioscoop.
102 (bl. 153). Chesterton, C. In Darkest London. Stanley Paul,
London, 1927.
103 (bl. 157). De schoolbioscoop heeft evenwel ook zijn tegenstanders,
die ook dienen gehoord te worden. (Het Onderwijs, Jan. 1928).
Sir JaMes Marchant. The Cinema in Education schreef: Als
kinderen een opstel maken na een film gezien te hebben, is dit
veel levendiger dan wanneer hun een uitlegging met platen over
hetzelfde onderwerp gegeven zou zijn. Een bezwaar is echter, dat
de kinderen dikwijls niet in staat zijn, de woorden en uitdrukkingen
te vinden voor hetgeen zij zagen.
103a (bl. 161). In. Engeland heeft men reeds een dagelijksch radioschooluurtje ingesteld. Men geeft er speciale geïllustreerde boekjes
voor uit, die de noodige toelichtingen bevatten. In Duitschland
heeft men het met hulp van twee microfoons zoo ingericht, dat
een specialiteit op een of ander gebied (wereldreiziger, geleerde,
geschiedkundige, zakenman) voor de kinderen een voordracht
hield, waarop zij met vragen konden antwoorden, waardoor de
voordracht meer het karakter verkreeg van een tweegesprek.
103b (bl. 161). Letiman, J. H. W. De ontsiering van stad en land en
hare bestrijding (geïll.). Zalt-Bommel, 1918. Behoort tot de Kleine
Boekerij, die door 't Nut uitgegeven wordt. No. 5. Prijs 20 cent..
104 (bl. 162). Deze aanteekening is vervallen.
105 (bl. 164). Daar de steden thans het platteland opslorpen, zoo
wordt elk uitbreidingsplan een streekplan; daarover handelde
Ir. W. G. Witteveen. Stadsarch. te Rotterdam op het congres
voor openbare gezondheidsregeling — 5-9-'28.
106 (bl. 166). Schuurmens Stekhoven, W. Maatschappelijke Gezondheidszorg. Wolters. Groningen, 1928.
Quelques données concernant l'hygiène rurale dans les Pays-Bas.
Uitgegeven door de Gezondheidsraad (1928).
Verder de jaarlijks verschijnende verslagen van den hoofdinspecteur van de volksgezondheid.
107 (bl. 167). Met bijzonder genoegen las ik, dat het Christ. Nat.
Vakverbond in zijn sociaal-politiek program eischt: „Strenge
keuring van levens- en genotmiddelen. Ik zou er bij willen voegen:
Strenge, zeer strenge straffen op vervalsching, zoodat het risico
voor den vervalscher te groot wordt.
Voeding en hygiëne. Populair weekblad gewijd aan de volks-

gezondheid. 1926 —. I `—. Bohn. Haarlem. Per jrg. f 8.—.
Steensma, F. A. Leerboek voor dieetleer. Oosthoek. Utrecht, 1927.
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Ned. Instituut voor volksvoeding. Directeur Prof. Dr. E. C.
van Leersum. Amsterdam.
Sluiter, E. De menschelijke voeding.
Steensma, F. A. Voedingsleer. Een studieboek ten dienste van
allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben. (2e
druk). Scheltema en Holkema. Amsterdam, 1926. f 15.—.
107e (bl. 169). Uit Twente berichtte men over lessen in scheikunde,
natuurkunde, staathuishoudkunde en bouwkunst.
108 (bi. 171). Fabius, G. C. A. Samenwerking van gemeenten. Alphen
aan de Rijn, 1926. Deze geeft veel literatuur.
108a (bl. 174). Uit Twente vernam ik, dat de leden zich ook voor
- allerlei werk van soc. aard beschikbaar stellen.
109 (bl, 175). Kracht, Ernst. Des Méthodes employées pour créer
1'esprit social á la campagne.
Conférence intern. du service social lre Section. Parijs, Juli 1928.
Voor de verbetering der sociale toestanden ten platten lande
bestaan in Zwitserland, Tsecho-Slowakije, Hongarije, Duitschland, Amerika en Engeland aparte vereenigingen. Kracht verlangt,
dat de onderwijzers voor het platteland een zoodanige opleiding
ontvangen, dat zij bij de schoolkinderen de behoefte zullen wekken
sociaal werk te verrichten, waarvoor men hun passende films
ter beschikking moet stellen. De school voor maatschappelijk
werk te Warschau geeft een aparte opleiding aan die ambtenaren,
die voor werkkringen ten platten lande bestemd zijn.
109a (bl. 175). Is het gewenscht en mogelijk den arbeid van instellingen,
die zich ontwikkeling van volwassenen ten doel stellen, meer
dan tot dusver aan de bevolking ten platten lande ten goede te
doen komen? Zoo ja, op welke wijze kan dat geschieden? Praeadviezen van de H.H. Hovens-Greve, Haitjema en Frida Eversmann.
Volksontwikkeling. VII. (1926). bl. 263-285.
110 (bl. 175). Gedenkboek na 10 jaren. Het Groene Kruis in 1910.
Winterswijk, 1910.
Jaarverslagen der Geldersche Vereeniging het Groene Kruis. Het
Groene en het Witte Kruis, officieel orgaan van de Algemeene
Nederlandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" te Utrecht. De jaarlijks verschijnende verslagen van den hoofdinspecteur van de
volksgezondheid geven een overzicht van den actueelen stand der
vereenigingen.
111 (bl. 176). Van de 134 Noord-Hollandsche gemeenten zijn er slechts
9, die geen afdeeling van het Witte Kruis hebben. Het Witte Kruis
is de oudste der Kruisvereenigingen.
112 (bl. 176). Deze vooral in het bezit van het Noord-Hollandsche
Witte Kruis.
112a (bl. 176). Bij de leiders van het Witgele Kruis bestaat de
neiging hun werkzaamheden uit te strekken over het grootste
gedeelte der Sociale zorg ten platten lande, zelfs woning en
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physische bestaansvoorwaarden. Bij het bespreken der wijkzusters
zal ik doen uitkomen, dat ik deze neiging afkeur, want men
beschikt hiervoor niet over de veelzijdig gevormde krachten.
Slechts daar waar de huizen (kleine kloosters) voor religieuzen
bestaan en elk dezer zich gespecialiseerd heeft, zal men goede
resultaten mogen verwachten. De beide R.-K. Kruisvereenigingen
hebben sjok commissies voor volks- en schoolbaden in voorbereiding.
113 (bl. 176). Jaarverslagen van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose.
113a (bl. 177). Het Witgele Kruis zal ook elders in den lande beide
functies doen samensmelten, er zal vanaf 1931 voor beide slechts
één opleiding bestaan.
114 (bl. 177). Over de sociale opleiding der wijkzuster handelt Macadam
bl. 157. Volledig is zij nog niet.
115 (hl. 179). Wat de sociale handelingen van den burgemeester betreft, doel ik natuurlijk niet op zijn medewerken voor algemeene
collecten of nationale feesten („Collectewee", zoo aardig beschreven
door burgemeester J. van Wanings, Tijdschrift voor Armwezen enz.,
6 December 1924, p. 356), maar alleen op de sociale zorg in eigen
gemeente en eventueel in samenwerking met omringende gemeenten.
116 (bl. 183). Eve, Enk'. Manual for Haelth Visitors and Infant Welfare Workers. Modern Clinic Manuals. 1921.
Over het werk ten platten lande schreef Gillette zijn werk:
Rural sociology. Barnett House te Oxford biedt gelegenheid voor
Rural social study. Op het sociale congres te Parijs (Juli '28)
handelden verschillende sprekers over het sociale vraagstuk ten
platten lande o. a. E. Kracht „Des méthodes employées pour créer
l'esprit social á la campagne."
117 (bl. 192). In Kanton Z ürich bereikt men hetzelfde doordien de
twee Centrale lichamen: het Jugendamt en Pro Juventute, in alle
dorpen agenten hebben, die de verschillende sociale belangen.
behartigen. Men voelt daarom niet de behoefte aan een „Ortswohlfahrtsausschuss" of aan een „Schwesternstation", daar het
geheele volk beter sociaal is opgeleid, zoodat het gemakkelijk valt
agenten met volle toewijding te vinden.
118 (bl. 192). Het moederhuis van het „Landpflegeverband" is te
Hille bij Minden in Westphalen. Verder zijn er scholen te Carlsrode
bij Bossla in de Hart, te Rogau bij Camenz in Silezie en te Wosegau
bij Cranz in Oost-Pruisen. Het moederhuis te Hille wordt beheerd
door de gravin zur Lippe, die ook het „Landpflege-blatt" uitgeeft.
Verder is er een „Deutscher Verein fiir lándliche Wohlfahrtsund Heimatspflege", die gevestigd is Berlin S. W. 11, Bernburgerstrasze 13. Deze geeft ook het tijdschrift „Das Land" uit voor de
propagandeering van zijn doeleinden.
Belangrijk ter oriénteering zijn de verhandelingen van Schwester
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Emilie Franke, „Landpflegearbeit" en „Lándliche KrankenpflegeKulturarbeit im Dorfe", beide uitgegeven door genoemde vereeniging
en de „Vortráge auf dem Dorftage in Kostenblut, von 29 Mai-1
Juni 1924", ook van genoemde vereeniging. Ik heb de adressen
uitvoerig opgegeven, daar het mij van groot belang toeschijnt voor
onze toekomstige plattelands-zorg, dat de Duitsche maatregelen
nader onderzocht worden.
119 (bl. 195). Caritas in Trierer Land. Zeitschrift des Caritas Verbandes.
Trier, 1926.
Laufen, Dr. Katholische Gemeindepflege auf dem Lande. Freie
Wohlfahrtspflege, II, Heft 3.
120 (bl. 196). Arnwed. Die von der Frauenhiilfe organisierte Krankenpflege auf dem Lande durch freiwillige Helferinnen.
Arnwed. Die ersten mit der Thátigkeit der freiwilligen Helferinnen im Rheinland gemachten Erfahrungen. Potsdam, 1904.
121 (blz. 200). Wynaendts Francken—Dyserinck, W. Vrouwenplicht
en gemeenschapsdienst. (Uitg. door de Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht (1913).
122 (b1.201). Over de Christ. School voor Maatsch. werk (Instituut voor
Christ. Soc. Arbeid) handelt Tijdschrift voor Armwezen enz., 29
Aug. 1925. bl. 638; Tijdschr. Het Nederl. Diaconaat Jan. 1926.
De Belgische scholen voor maatschappelijk dienstbetoon werden
in Deel IV, bl. 250 v.v. besproken, zij dienen vooral voor de ontwikkeling van arbeidsters.
122a (bl. 204). Op de neutrale school kon dit wegvallen daar thans een
vereeniging hiervoor zorgt.
122b (b1.204). Tijdschrift Armwezen enz. VI (1927). bl. 1193, ook aan
fraters werd hierbij gedacht.
122c (bl. 204). Voor belangstellende vrouwen (die evenwel geen soc.
betrekking begeeren) bestaan in Zwitserland (Chur) Frauenbildungs-

kurse. De deelneemster betaalt 16.—, de sprekers(sters) ontvangen
1 100.— voor 4-6 beurten. Er zijn geen andere onkosten, daar de

deelneemsters als gasten door de families van Chur in huis
opgenomen worden. Weer zulk een typisch Zwitsersch voorbeeld
hoe men alles zoo goedkoop mogelijk weet te regelen.
1221 (bl. 205). Tijdschrift Armwezen 1928. bl. 1676.
122e (205). Hygiene, Psychopathologie, Therapo-paedagogie, Sociologie,
Administratie, Recht, Welfare work, Psychologie, Huishoudkunde.
123 (bl. 206). Addams, Jane. 20 Jahre Sozialer Frauenarbeit in Chicago.
Verlag: Oscar Beek. München.
Addams, Jane. Twenty years at Hullhouse, with autobiographical
rotes. Macmillian. New-York — London, 1911.
Jane Addams op blt. 50 van : Was wir uns and anderen schuldig
sind, van A. Salomon, hoofdstuk: „Das Lebensbild einer Bfirgerin."
Dr. Barnardo, der Vater der Niemandskinder. Door J. Friz.
Verlag Ernst Finckh. Basel, 1909.
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Florence Nightingale: Eine Heldin unter Helden. Aus Klaren
Quellen, Bnd. 8. 1912. Bewerkt door J. Friz.
Florence Nightingale, bewerkt door Sara Tooly. Cassell and Co.
Ltd., London.
Life of OCtavia Hill door Ed. Maurice. Uitg. Macmillan en Co.
Ltd., St. Martin' Street, Londen.
H. Mercier beschreef haar in de Serie Mannen en vrouwen van
beteekenis, no. 909. Hollandia-drukkerij, Baarn.
Mathilde Wrede, door M. I. Sick.
Katherine Booth door Colonel Mildred Duff. Uitg. The Salvation
Armery Book Department. Juddstreet, King's Cross. W. E. London.
Elizabeth Fry, door Ring Lewis. Utig. Headley Brothers,
Bishopsgate, E. C., London.
Van de werken van A. Salomon (Directrice eener school voor
Maatsch. Werk) noem ik: Was wir uns und anderen schuldig sind.
Berlin, 1912.
20 Jahre Sozialer Hilfsarbeit. Braunsche Hofbuchdruckerei.
Karlsruhe, 1913.
Leitfaden der Wohlfahrtspflege unter Mitwirkung von W. Wronski.
Leipzig, 1923.
Einfhrung in die Volkswirtschaftslehre. Cehrbuch f. Frauenschulen. Teubner. Leipzig, 1909.
Attlee, C. R. The Social worker, London 1920 beveelt de volgende boeken aan:
Charles Booth and his collaborators: „Survey of London."
Paterson, A. Across the bridges, or life by the south London
river-side. E. Arnold. 1911.
Brat', R. A. The town child. Unwin. 1907.
Belt. At the works, a study of a manufacturing town. E. Arnold.
1911.
Mc Gill, Patrick. Kinderen der ellende. (Chiidren of the dead
end). Geautoriseerde vertaling van W. van Ravestyn. N. V. Ontwikkeling. Amsterdam, 1926.
Mac G31, P. Songs of the dead end. Year Book Press. 1913.
Tressail, R. The ragged-trousered philantropists. Richards. 1914.
Voor het sociaal-hygiënische en medische gedeelte van het werk
der sociale werkster beveelt Dr. Cabot aan : Roger, I. L. Health and
disease their determining factors. Boston, 1917. Cabot, R. C. The
layman's handbook of medicine. Boston, 1916.
123a (bl. 207). Tijdschrift voor Armwezen enz., 1926, bl. 1035.
123b (bl. 208). De cursus duurt drie jaar, het programma omvat de
volgende vakken : biologie, gezondheidsleer, kinderverzorging,
kinderzielkunde, opvoedkunde, kindermuziek, sociale wetgeving
handenarbeid voor kinderen, huishoudelijke vakken. De vraag
naar grondig geschoolde krachten op het gebied van kinder
verzorging en opvoeding is groot. Op het uitgestrekte terrein der
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maatschappelijke jeugdzorg, bij het nijverheidsonderwijs en in de
gezinnen zijn zij te gebruiken. Het is verder gebleken dat een
combinatie dezer (dan verkorte opleiding) met de verpleegstersopleiding en de acte Lager onderwijs, den weg naar menig mooien
werkkring opent. De opleiding voor kinderverzorging en opvoeding
is zoo uitnemend geschikt om de speciaal vrouwelijke gaven en
eigenschappen tot volle ontplooiing te brengen.
124 (bl. 209). Heilpádagogisches Seminar in Zrich, director Dr. H.
Hanselmann. Deze zal zeker gaarne een prospectus aan belanghebbenden toezenden. (Deel III. Kap. II. D).
125 (bl. 209). Een aardige korte inleiding voor het werk eener huisbezoekster geeft mej. Fé Haye in Tijdschr. Armwezen. III (1924),
bl. 117 en 137.
126 (bi, 210). Een museum ten behoeve van het buitengewoon onderwijs is in wording.
127 (bl. 210). De oudercommissies zullen in het 2e deel besproken
worden. Aan de neutrale school voor M. W. te Amsterdam worden
zij met de verpleegsters, die wijkzusters willen worden, opgeleid.
128 (bl. 213). Beijerman, W. De opleiding der wijkverpleegster. Tijdschr.
v. Ziekenverpleging, 15 Oct. 1924, bl. 702.
129 (bl. 214). Ter Meulen, H. Maatschappelijk Ziekenhuiswerk. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 15 Sept. 1915 en 10 Oct. 1913.
Jaarverslagen der vereeniging voor Maatsch. werk in de gemeenteziekenhuizen te Amsterdam, 1913-1920.
Kistler, M. Die Familienf iirsorgerin. In Schweizer Zeitschr. fiir
Gemeinniitzigkeit. 1923, no. 7, p. 178. Een bespreking van sociale
werksters, die in de huizen komen; de toestanden in Zwitserland
zijn weer anders dan bij ons.
130 (bl. 216). Gasthuiskinderen noemt men in Amsterdam die kinderen, waarvan de eenige wettige verzorger ziek is of waarvan een
-

der beide verzorgers ziek is, terwijl de andere niet in staat is, uit
hoofde van zijn betrekking, voor de kinderen te zorgen. Zulke
kinderen worden gezocht en bijeengebracht door de zusters van
M. W. Zij brengt die kinderen naar het Quarantainestation, waar zij
nagezien en eventueel gereinigd worden, of waar men hen in
observatie houdt. Alle anderen gaan naar het Stadsbestedelingenhuis
of naar een hiervoor ingerichte afdeeling van het Burgerweeshuis,

tot nader over hen is beschikt.
131 (bl. 217). Cabot, R. C. Maatschappelijk werk; verhandelingen over

gebieden waar medicus en maatschappelijke werker elkaar ontmoeten. Rotterdam, 1923. Vertaald door A. M. Onnen. R. C. Cabot.
Social work. Essays on the meeting-ground of doctor and social
worker. Boston, 1920. Cabot, Richard C. Le service social á
1'Hopital. Conférence intern. du service social 5me Section. Parijs,
Juli 1928. Thans bestaat dit maatsch. werk in 70 Duitsche steden.
132 (bl. 219). A. Salomon (aant. 2. bl. 83) wijst er op dat ook de
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geneesheeren in Duitschland steeds verpleegsters wenschen, zoodra
sociaal werk verricht moet worden. Ook zij verzet zich tegert
deze eenzijdige opvatting.
133 (bl. 219). Eve, E. Manuel for Health Visitors and Infant Welfare
Workers. Modern Clinic Manuals, 1921.
Arlt, Ilse. Die Grondlagen der Fiirsorge. Wien, 1921.
134 (bl. 220). Een vrij uitgebreide literatuur werd door mij verzameld
en kan 'op het Ethnologisch Instituut worden ingezien.
135 (bl. 223). Dat men ook in ons land onbetaalde helpsters vinden
,kan, bewees Ds. Norel door de instelling van Gemeentehelpster
te Burg, eiland Tessel en door dezelfde instelling te Vlissingen,
thans onder leiding van Ds. Talma. Trouwens moet men zich
tot de inwendige zending wenden om vast te stellen, dat men
hier hetzelfde bereiken kan als in Zwitserland en Duitschland,
mits men het maar (zooals 't Leger des Heils) weet aan te pakken.
136 (bl. 223). Duitsche Zeitschrift fiir Wohlfahrtspflege, Nov. 1925,
bl. 370.
137 (bl. 224). Pek, L. v. d. —Went. De woninginspectrice en haar
werk. Tijdschr. voor Armwezen enz., 1922. bl. 210.
Meulen, Joh. ter. De Woning-Opzichteres. Mork's Beroepsbibliotheek.
138 (bl. 230). Over ontoelaatbare gezinnen handelt: Tijdschr. voor
Volkshuisvesting en Stedenbouw, 1926, bl. 206-211 en 1928, no. 2;
Tijdschr. voor Armwezen enz., 1926, bl. 1137-1140; R.-K. Tijdschrift voor Kerk, School en Armwezen, 23 Nov. 1927. bl. 145-146
139 (bl. 230). Dit blijkt reeds uit de lage huren. Zij beschikt thans
over de volgende woningen: 23 van f 1.80, 59 van f 2—f 3, 119 van
13-14, 226 van f 4—f 5, 76 van /5-1 6, 18 van f 6—i 7 huur
's weeks.
140 (bl. 230)., Ons land is overbevolkt en was ten allen tijde overbevolkt, zoo men het getal der bewoners vergelijkt met de producten, die het eigen land kan opleveren. Het is niet overbevolkt
zoo onze handel en industrie volkomen vrijheid genieten op den
geheelen aardbol, en zoo lang wij in het bezit blijven onzer
koloniën. Hieruit volgt, dat wij in ons zijn of niet zijn volkomen
afhankelijk zijn van de grootti machten, die de aarde beheerschen.
141 (bl. 233). Met deze beschouwingen is overigens de bestaande toestand nog niet in al zijn gecompliceerdheid geschetst. De leerlingen
der industriescholen zijn gewild of niet gewild al naar men het
neemt. Haar kennis is goed, haar wijze van werken is evenwel niet
aangepast aan de practijk der industrie. Het eerste zou recht geven
op hooger loon, het laatste maakt haar minder waardevol. Zij
beroepen zich op het eerste, de werkgevers wijzen op het' laatste.
Het is moeilijk voor dit conflict een oplossing te vinden. De
industrie- en huishoudscholen leiden dus niet op voor de eigenlijke
industrie, wel voor huisindustrie. De industrie moet dus óf eigen
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scholen stichten (hl. 234) of er moet een goed leerlingstelsel
voor in de plaats gesteld worden. Wij zullen in het 2e Deel
hierop terug komen.
142 (bl. 234). Er zijn eenige industrieën in ons land, die met duizenden
jonge meisjes werken en haar niet alleen hierdoor aan het gezinswerk onttrekken, maar haar zelfs alle werk in eigen huis verbieden.
Ook van daar kwamen berichten van ruwheid en verwildering. Moet
de staat nu maar toezien en de aanstaande moeders van ons volk
laten degenereeren? Zou hier het instellen van een geregeld toezicht,
als door het Nationaal Bureau van vrouwenarbeid bedoeld wordt, niet
door den wetgever ingevoerd kunnen worden voor het te laat is?
143 (bl. 234). Bavinck, H. De opvoeding der rijpere jeugd. Kampen.
1916, bl. 117.
Volksontwikkeling, 1921-1922.
144 (bl. 236). Oppenheimer, J. H. The visiting teacher movement.
With special reference to administrative relationships. 2e ed.
Repr. for the Public éducation association of the city of NewYork, 1925.
Nudd, H. W. The purpose and scope of visiting teacher work.
Reprinted from „The problem childning school." Joint committee
pn methods of preventing delenquency.
National committee on visiting teachers.
Richmond, Mary. Maatschappelijk hulpbetoon, 1926. Kapittel IX.
145 (bl. 237). De navolgende lijst van werken betreffende „Welfare
Work" heb ik te danken aan den Heer G. F. Evelein, Chef der
Soc.-econ. afdeeling N.V. Philips Gloeilampenfabriek.
Proud, E. Dorothea. Welfare Work. Studies in Economics and
Political Science. London School of Economics and Politikal
Science. Third Edition. G. Bell and Sons Ltd. London, 1918.
Over deze schrijfster las ik: Her knowledge of welfare work

is unique.
Welfare and welfare supervision in factories and workshops.

Issued by the Home Office. His Majesty's Stationary Office.
London, 1919.
Lee, John. The principles of industrial welfare. Sir Isaac
Pitman & Sons. Ltd. London, 1924.
Kelly, E. T. & M. L. Hashins. The Welfare Worker's Institute.
London, 1922. (Reprinted from Economica).
New'comb, Elizabeth D. Industrial welfare in Great Britain.
The Welfare Workers' Institute. London, 192 2. (Reprinted from
the International Labour Review.
Tolman, William H. So ci al engineering. Fifth Impression.
Hill Publishing Co. Ltd. London, 1909.
Tarbell, Ida M. New Ideals in business. An account of their
practice and their effects upon men and profits. The Macmillan
Company. New-York, 1916.
-
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Leitb, John. Man to Man. The story of industrial democracy.
Putman's Sons. Ltd. London, 1920.
Shefferman, Nathan W. Employment Methods. The Ronald
Press Company. New-York, 1920.
Proceedings of the Academy of Political Science. IX (1922).
Columbia University. New-York.
Welfare Work. The Journal of the Institute of Industrial
Welfare Workers. (Incorporated 1924).
Industrial Welfare, The Organ of Progressive Ideas in. Dealing
with Personeel; is published monthly by the Industrial Welfare
Society.
146 (bl. 238). Over het Zwitsersche sociale werk op fabrieken handelt
voornamelijk het tijdschrift: „Soziale Informationen", herausgegeben vom „Schweizer Verband Volksdienst". Sozialwissenschaftliche Abteilung. Het Bureau van den „Schweizer Verband Volksdienst" (welfare work) is Goethestrasse 10, Zrich. Over de andere
landen vindt men een kort overzicht in: Report of the first international industrial welfare workers conference, gehouden te Argeronne, Juli 1922.
De tweede conferentie werd in ons land (Vlissingen) gehouden.
Zie aart. 71.
147 (bl. 239). Een kort overzicht geeft het „Sociale Jaarboek voor
Nederland", overigens zouden thans meer fabrieken te noemen zijn
dan daar vermeld worden.
148 (bl. 239). Over efficiency en de psychologie van het bedrijf
handelen:
Klmball, Dexter Simpson. Principles of industrial organisation.
3rd ed. McGraw. New-York, 1925.
Gerstenberg, Ch. W. Principles of business. 3rd ed. rev. Pitman.
New-York, 1923.
Giese, Fr. Methode der Wirtschaftspsychologie. Berlin—Wien,
1927.
Deze titels dank ik aan Prof. Goudriaan. Er bestaat een Ned.
Instituut voor efficiency.
149 (bl. 242). Jaederholm, G. A. Psychotechnik des Verkaufs. G. A.
Gloeckner, Verlagsbuchhandlung. Leipzig, 1926.
Referaat in: Zeitschrift fik Wilkerpsychologie und Soziologie.
III (1927). bl. 237.
150 (bl. 243). Toen Mr. H. de Bie, kinderrechter te Rotterdam op
de Conferentie voor Inw. Zending (20-7-'28) sprak over de vele
gezinnen, die zedelijke hulp noodig hebben bij de opvoeding
hunner kinderen, dat er behoefte is om preventief te werken en
hiervoor mannen en vrouwen noodig zijn, die zich aan een of
meer gezinnen persoonlijk wijden, toen moet hem een dergelijke
gezinsdienst voor den geest hebben gestaan als hier wordt bepleit.
151 (bl. 243). De werkwijze der Familienfiirsorgerin werd duidelijk
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uiteengezet door Wronski en Muthesius op het internat. congres
te Parijs, Juli 1928. Zie de sectie-verslagen.
152 (bl. 243). Combe, May. Infirmières visiteuses. Institut J. J. Rousseau. 1922. Zeitschr. f. Gemeinntzigkeit, 1925, bi. 194-195.
Baum, Marie. Familienfiirsorge. Karlsruhe, 1927.
153 (bl. 250). Richmond, M. E. Social diagnosis. New-York, 1917.
Attlee, C. R. The social worker, geeft op bl. 144-156: ,,,Theoretical training". Steiner, J. F. Training for social work wordt door
Macadam (bl. 185) „admirable" genoemd.
154 (bl. 251). Zoo men het tijdschrift „Nosokomos" leest, dan bemerkt
men, dat het idealisme sedert lang verdwenen is bij de gedipl.
verpleegsters of zusters. Zij strijden in de eerste plaats voor haar
materieele belangen. Zij zijn verplegende arbeidsters geworden.
Reeds daarom zoude ik de „zuster" uit het eigenlijke maatschappelijke werk willen weren. Hiervoor hebben wij de elite der
vrouwen noodig, die bereid is zich geheel en al te geven zonder
aan zich zelf te denken. Wie deze toewijding bezit, vertrouwt ook,
dat in haar toekomst zonder haar toedoen wel voorzien zal worden.
155 (bl. 261). De „Fiirsorge" wordt gedoceerd door Prof. Chr. J.
Klumker te Frankfort a. M. Hij schreef: Fortschritte der Jugendfiirsorge. Friedrich Mann's Pildagogisches Magazin. H. Beyer u.
Snne. Langensalza.
Een samenvattend werk is: Handwrterbuch der Wohlfahrtspflege. Herausgegeben von 0. Karstedt. Verlag C. Heumann, Berlin,
1924. (8 afleveringen).
Over Wohlfahrtspflege, Frsorge enz. is er een verzameling
brochures en titels op het Ethnologisch Instituut te Utrecht.
Wronski, W. Quellenbuch zur Geschichte der Wohlfahrtspflege
zum Gebrauch an Berufsschffien, Seminaren und Universitáten.
Berlin, 1925.
156 (bl. 268). Baum, Marie. Familienfiirsorge. Verlag G. Braun. Karlsruhe, 1927.
Polligkeit, W. Le service social en Allemagne. Conférence intern.
du service social. Paris. lre Section. Juli 1928.
Wronski, W. et Muthesius. Les methodes du service social des*

- cas individuels en Allemagne (als boven) toont in beknopten
vorm dat alle maatschappelijke werk in Duitschland door de
Staat geregeld werd. Vermoedelijk heeft de Sociaal-Democratie
zich hier sterk doen gelden.
157 (bl. 268). Salomon, Alice. Die Ausbildung zum sozialen Beruf.
Verlag Carl Heymanns. Berlin, 1927. bl. 205. „Eine Hauptaufgabe
einer modernen Stadt ist die Wohlfahrtspflege. Auf diesem Geblete
kann sich ein erleuchteter Biirgersinn jederzeit betátigen, auch
ohne dass man Mitglied einer stiidtischen Wirperschaft ist. Zwar
hat die moderne Grossstadt die Wohlfahrtspflege organisiert, dafiir
kann man auch sagen: bureaukratisiert. Das heisst: jene Obliegen-
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heiten der gegenseitigen Hilfe, des Eintretens fr einander in der
Not und Gefáhrdung, die frher einmal als selbstverstándliche
Christenpflicht unter Nachbarn und Gemeindemitgliedern galten,
angestellten Personen in die Hand gegeben. Dadurch erscheinen
die Burger davon entlastet und zahlen bloss noch Steuern. Aber
eine so organisierte Wohlfahrtspflege gehÈirt zu den Dingen, die
„es nicht Tun". Wenn in der Bilrgerschaft das Gefil.h1 der Verpflichtung des einen fr den anderen erlischt, wenn die angestellten
Personen keine freudige Mitarbeit und kein tiefes Verstándnis
in der Biirgerschaft, keine Anregung aus der Biirgerschaft finden,
so ist die Wohlfahrtspflege eine klapperende, aber leerlaufende
Mh1e. Auch von der Wohlfahrtspflege gilt, dass es der Geist ist
der lebendig macht."
Heinen, A. Feierabende. Plaudereien mit jungen Staatsbrgern,
Band I. M. Gladbach. Volksverein Verlag. 1927. bl. 214, op bl.
215 en 216 staat ongeveer hetzelfde als bij Salomon.
158 (bl. 268). Spaut, Franz. Der Frsorgearzt. Lehmanns Verlag.
Mnchen, 1921.
159 (bl. 268). Naber, J. W. A. Na XXV jaren 1898-1923. Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleindiging. Haarlem, 1923.
160 (bl. 270). Er zouden hier wellicht veel meer landen te noemen zijn,
maar ik heb het niet noodig geacht inlichtingen uit alle landen te
verzamelen; de gegeven voorbeelden spreken reeds duidelijk genoeg
Hoogenhouck Tulleken—Dignam, J. v. Zuigelingenbescherming
op het platteland in Canada. Sociaal-medisch maandschr. Mei 1921.
161 (bl. 270). Wild, A. Die Mitwirkung der Frauen in der Ffirsorge
der Schweiz. 1923.
162 (bl. 270). Zeitschrift f.r Gemeinniitzigkeit. 1926. Heft 6 en 7,
163 (bl. 272). Mueller—OtMed, P. 25 Jahre Deutsch-Evangelischer
Frauenbund. 1924.
Frauenhilfe. Blátter fiir Frauenarbeit in der Evangelischen Gemeinde. In Jaargang XXIV, Juni—Juli 1924 is in een aantal redevoeringen een overzicht te vinden. Ik noem nog: Jahresberichte
des Vereins fik Sáuglingsfiirsorge und Wohlfahrtspflege im Regierungsbezirk-Diisseldorf.
164 (bl. 275). De eerste Ned. boerinnenbonden (v. R. K. zijde) zijn
thans (naar Belgisch voorbeeld) in ontwikkeling.
165 (bl. 277). Pater Damatus. Welke richting? Een boek over
verschillende stroomingen in de vrouwenbeweging. Uitg. Malmberg.
's Hertogenbósch, 1927. Op blz. 108 en 110 en in de documenten
aan het slot worden taak en werkwijze van de R. K. Vrouwenbond
uiteen gezet.
166 (bl. 278). Christelijk Vrouwenboek, bl. 139. Uitg. Daamen. 's-Gravenhage.
167 (bl. 278). Op de boven aangehaalde plaats in Frauenhilfe, p. 83.
168 (bl. 282). Clasen, P. A. Der Salutismus. Eine sozialwiss. Mono,
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graphie liber General Booth und s. Heilsarmee. Diederichs. Jena,
1913.
Begbie, H. Life of William Booth, the founder of the Salvation
Army. MacMillan & Co. London, 1920.
Railson, S. Generaal Booth. Hodder and Stoughton. London,
1912.
Rider Haggard, H. Regeneration. Being an account of the
social work of the Salvation Army in Great Britain. Longmars,
Green & Co. London, 1910.
Frilederichs, Hulda. De merkwaardige geschiedenis van het
Leger des Heils. Vertaald door P. van. Stein Callenfels. HollandiaDrukkerij. Baarn.
Begbie, H. Broken earthenware. Hodder & Stoughton. London,
1909.
Hoe, Wat en Waarom? Een beknopte beschrijving van het
ontstaan, het wezen en het doel van het Leger des Heils. Uitgave
van de Afdeeling „Handel van het Leger des Heils".
Orders en Reglementen voor soldaten van het Leger des Heils.
Uitgave van de Afdeeling „Handel van het Leger des Heils."
Orders en. Reglementen voor Veld-Officieren. 2 dln. Uitgave van
de Afdeeling „Handel van het Leger des Heils."
Orders en Reglementen voor den Arbeid onder kinderen en
jongelieden. Uitgave van de Afdeeling „Handel van het Leger
des Heils."
169 (bl. 288). Officieel Verslag van het Eerste Nat. Derde Orde
Congres in Nederland, te 's-Hertogenbosch, 29 Juni 1921. Uitgl,
der 3e Orde. Kapucijnenklooster, Tilburg.
Jubilé-Boek der wereldlijke Derde Orde v. St. Franciscus 1221—
1921. Uitg. Sec. der 3e Orde, Weert.
Handelingen van het le Congres voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging van de R.-K. Nationale federatie „Het Witgele Kruis",

gehouden te Utrecht 1928 en andere, die niet genoteerd werden.
170 (hl. 290). Monroe, W. S. De ontwikkeling van het sociale bewustzijn der kinderen. Later uitgegeven onder den titel „Kinderleven".
Graaf, A. de. Straf en tuchtmiddel. 1912.
Whiting, L. Katherine Tingley en haar Rája Yoga Opvoedingsstelsel. 1920. Ook het reeds genoemde Nat. Congres der Tuchtunie
Oct. 1922, bracht vele wenken aangaande sociale opvoeding.
171 (hl. 293). Schumacher, T. Eine gliickliche Familie; Miitterchens
Hilfstruppen. Stuttgart.
172 (bl. 299). Aan het lyceum in Den Bosch werd bereikt, dat de
vrije jeugdvorming van de school uitgaat, het beschikt hiervoor
over een aula en de leeraren nemen deel aan de sport. De geheele
leiding is in handen van een moderator.
173 (bl. 300). Op dit gebrek aan vertrouwen wees ik reeds meermalen
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(o. a. bl. 81 en noot 75). Prof. Fr. Wichert, die ons zoo goed
kent, wees ook op deze nationale fout in zijne lezing „Volkskarakter en pers in Nederland", gehouden in het Holland-Instituut
te Frankfort a. d. M. Volgens Alg. Handelsblad, 18 Februari 1925.
Ochtendblad. Daarom heeft men in ons land onder rechtsgeleerden
ook zulk een tegenzin tegen den alleensprekenden rechter, daarom
wilde men den kinderrechter niet zonder officier van Justitie,
strijdt men tegen den politierechter (Maandblad reclasseering, IV
(1925). bl. 85-88) en zonde men liefst ook de macht van den,
kantonrechter beperken.
174 (bl. 302). Vanicëk, Frantisk. Les Méthodes employées pour créer
l'esprit social. Conférence internationale du service social, 1re
Section. Paris. Juli 1928.
175 (bl. 303). Fouret, L'acquisition du „sens social". Revue de l'institut de sociologie (Solvay) 1927, no. 3. Mensch en Maatschappij,
1928, bl. 174.
A. Wege der Erziehung zur socialen Dienstgemeinschaft
an schweizerischen Mittelschulen. Pro Juventute. Febr. 1926.
Post, JO. E. Maandblad „Gezin en School" I, bl. 155-156.
Maandblad voor Berechting, III, bl. 115.
176 (bl. 310). Dit tijdschrift bleef niet lang bestaan, het vond geen
belangstelling.
177 (bl. 311). Heyermans, I. Meisjesopvoeding. Baarn, 1909. (Paedagogische vlugschriften I, 3).
Heyermans, I. Uit de ervaring. Rotterdam, 1905.
178 (bl. 312). Barth, A. Staatsbfirgerliche Erziehung. Basel, 1911.
Kerschensteiner, G. Staatsbfirgerliche Erziehung der deutschen
Jugend. 2e Aufl. 1901.
Lampe, F. u. G. Franke. Staalsbilrgerliche Erziehung. Breslau,
1926.
179 (bl. 317). Stanley Hall. Adolescence II, p. 300 „Religious experience is almost impossible before adolescence, and disturbances
in either sphere are now liable to affect the other. The birth day
of the strongest passion is the day of the greatest need of religion,
and is also the period when the calentures of both are in
greatest danger of becoming confused one with the other, so
that devotional and passional states may become mutually provocative."
180 (bl. 322). Garglas, S. Ce que pense la jeunesse Européenne.
Revue des Sciences Politiques 43 (1928) Tome 51. Pag. 264-275..
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