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hij die kunst machtig is zal hij dat bedrijf thuis voortzetten en 
hoopt op die wijze een bescheiden boterham te verdienen. 

Laat hij hiermee besluiten, hoewel hij nog lang niet uitverteld 
is. Tot slot deelt hij nog mede, dat het aantal ingekomen stukken 
72 bedroeg en het aantal uitgaande stukken 60. 

De sociaal-paedagoog 
C. LEEFLANG. 

UIT ONZE SCHOOL 
door W. SCHEFFENER 

't Is Maandag. De rechte zin ontbreekt nog. „Komt jongens, 
schiet eens wat op ; je leesboek voor je !" Alles komt nu zo wat 
voor elkaar, behalve bij Gerard. Hij blijft maar treuzelen. 

„Wat is er nu met jou, wat heb jij toch?" 
Gerard kijkt me aan, tenminste dat moet het betekenen, 

want met zijn schele oogjes schijnt hij altijd een andere richting 
uit te zien. Zenuwachtig en druk rommelt hij in z'n zakken en 
vindt eindelijk een beduimeld briefje. 

„Van me moeder," zegt hij nu triomfantelijk, „'t is voor kleren." 
„Zo, zo, nu geef maar hier hoor." 
„Ja, me vader is werkeloos." 
„Nou, dan zal ik maar een briefje voor je schrijven. Wanneer 

ben je ook weer jarig?" 
„Ik ben al jarig geweest, verleden jaar al." 
„Ja, dat weet ik wel, maar in welke maand was dat?" 
Gerard doet alsof hij diep nadenkt, maar hij vindt 't natuurlijk 

niet, 't antwoord. 
Het meisje in de bank naast hem, (die toevallig ook al scheel 

kijkt!) heeft hem al een poosje over haar bril aangeloensd en 
zegt nu ineens: „Ik weet het, 22 October." 

Dáár is het ventje toch verontwaardigd over. „Nietes, schele 
opoe, hou jij je bek d'r buiten," dient hij haar van repliek. 
(Tussen haakjes zij vermeld dat deze taal in Hilversum zeer 
gangbaar is ; in haar soort werkelijk nog heel netjes). 

„Nou, nou, kalm wat. Is 't waar Annie?" 
„Ja, en ik weet de verjaardagen van alle kinderen en van 

me broertjes en zusjes ook. (Ze heeft er liefst tien !) En van me 
vader en moeder en van al me omes en tantes." 

„Nu, dat wil ik toch wel eens horen ; maar eerst zal ik eens 
zien of je 't van Gerard wel goed weet." 

Dit blijkt inderdaad het geval te zijn en als ik vraag naar 
de verjaardagen van alle kinderen uit de klas, blijkt het, dat 
Annie ze inderdaad precies weet. Ook van de dames en heren 
van de school ! 
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Annie is 14 jaar en zit in onze derde klas; ze rekent aardig 
tot honderd en leest vrij goed in boekjes als Piet en Griet. 
Overigens is ze vrij onnozel; ook heel kinderlijk nog: een van 
die kinderen, die je wijs kunt maken, dat je 19 jaar bent, maar 
die je evengoed geloven als je ze vertelt, dat je 91 bent. 
Ze heeft een vrij laag intelligentiequotiënt, n.l. 

52/ 
 

103/i, 
En dat Gerard van „Opoe" sprak is ook al veelbetekenend. 
't Verschijnsel van die verjaardagenkennis vond ik treffend 

genoeg, om er eens wat dieper op in te gaan ; bovendien was 
me al eerder opgevallen, dat ze de tafels van vermenigvuldiging 
zo buitengewoon goed kende. 

Nieuwsgierig of hier inderdaad van een bijzonder geval 
sprake was, vroeg ik haar of ze soms wist op welke dag Gerard 
jarig was, Zondag of Woensdag of ... . 

Maar vlug en zonder bedenken zei ze : „22 October was 
op Dinsdag." 

En bij alle verjaardagen wist ze de dag van de week te 
noemen. Dat was toch wel merkwaardig en ik deed nog de 
volgende vragen : „Wanneer zijn jullie, toen je nog bij de 
juffrouw zat, uitgeweest naar Ouwehands Dierenpark ?" 

„Dat was 9 Juli, op 'n Dinsdag." 
Mijn aantekeningen naziende constateerde ik : „Mis, 10 Juli." 

Toen ik echter de kalender er bij haalde, zag ik, dat Annie tóch 
gelijk had. 

„En wanneer zijn de kleintjes naar Valkeveen geweest ?" 
„Vrijdag, 5 Juli." 
Weer klopte 't volkomen. Zo ging 't ook met de data en 

de dagen van de vacanties. Iedere dag, die zich door wat ook, 
van de andere onderscheidt, weet zij te noemen. 

Ik stond er wel een beetje verbaasd over. Annie zag dat wel. 
Ze lachte glunder en zei : „Ja, dat onthoud ik zó maar !" 

ZWAKZINNIGENZORG IN DENEMARKEN 
door Dr. A. VAN VOORTHUIJSEN 

Een langdurig gesprek met den Directeur van de grote en 
grootse inrichting voor zwakzinnigen te Brejning heeft mij de 
overtuiging geschonken, dat de problemen der zwakzinnigenzorg 
in Denemarken dezelfde zijn als in Nederland, doch dat de 
pogingen tot oplossing der vraagstukken in beide landen genoeg 
van elkaar verschillen om een korte beschrijving van de Deense 
maatregelen te rechtvaardigen. 

Mededelingen omtrent de Deense zwakzinnigenzorg geven 
onvermijdelijk aanleiding tot vergelijking met de toestanden op 
dit gebied hier te lande. Men moet bij deze vergelijking echter 
in het oog houden, dat de oppervlakte van Denemarken groter 
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is dan die van Nederland, terwijl het aantal inwoners nog niet 
de helft bedraagt, dat verder een belangrijk deel der bevolking 
op het platteland of in kleinere steden woont en dat ten slotte 
91 procent der Denen dezelfde godsdienst belijdt. Deze omstan- 
digheden maken, dat voorzieningen, welke voor Denemarken 
noodzakelijk zijn, voor Nederland volstrekt niet als de meest 
doelmatige moeten worden beschouwd. 

Het eerste punt, dat ons Nederlanders bij de bestudering 
van de Deense zwakzinnigenzorg treft, is de voorname plaats, 
welke de verpleging in gestichten inneemt. In tegenstelling met 
onze mening, volgens welke men de zwakzinnigen zoveel mogelijk 
in de vrije maatschappij tracht te houden, huldigt men in Dene- 
marken de opvatting, dat met uitzondering van de lichte gevallen 
van debiliteit de juiste plaats voor de zwakzinnigen is het gesticht 
of desnoods het gezin, dat gesteld is onder de controle van het 
gesticht. Het is met dit standpunt in overeenstemming, dat de 
zwakzinnigenzorg in Denemarken bestaat voor een klein deel 
uit maatregelen van onderwijs ten behoeve van jeugdige debielen 
met een intelligentie van boven 75 en voor een groot deel uit 
een geheel van zorg voor jongere en oudere zwakzinnigen met 
een intelligentie-graad van beneden 75. 

Voor de lichte debielen van de schoolleeftijd heeft men hier 
en daar 	vooral in de hoofdstad scholen opgericht, die met 
onze dagscholen voor zwakzinnigen zijn te vergelijken. Er bestaat 
echter dit grote verschil, dat het aantal van deze scholen gering 
is en dat kinderen, die beneden de genoemde grens staan, niet 
worden opgenomen. 

In Kopenhagen, met ongeveer hetzelfde aantal inwoners als 
Amsterdam, heeft men thans drie afzonderlijke scholen voor 
debielen (vaerneskolen), terwijl daarenboven nog aan drie volks- 
scholen klassen voor debielen (vaerneklassen) zijn verbonden. 
Op 31 December 1933 waren op deze scholen en in deze klassen 
tezamen 847 leerlingen geplaatst. 

Naast de voorzieningen voor de lichte debielen heeft de 
gemeente Kopenhagen klassen ingericht, in het bijzonder bestemd 
voor de kinderen, die tussen de debielen en de normale leerlingen 
instaan. Deze zwakbegaafde kinderen gaan, na een verblijf in de 
bedoelde klassen van één jaar of van twee jaren, weer terug 
naar de scholen, waar zij vandaan zijn gekomen. 

Alleen van de vaerneskolen en van de vaerneklassen kan 
men derhalve zeggen, dat zij deel uitmaken van de zwakzinnigen- 
zorg. Zij worden door de gemeentebesturen opgericht en in 
stand gehouden en ressorteren, zoals ook van zelf spreekt, geheel 
onder het onderwijs. 

De voorziening ten behoeve der lager staande zwakzinnigen 
geschiedt geheel en al door bemiddeling van het Departement 
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van Sociale Zaken, dat derhalve alleen en ten volle de verant- 
woordelijkheid draagt. Deze voorziening, die in Denemarken als 
de eigenlijke zwakzinnigenzorg wordt beschouwd, draagt drie 
typerende kenmerken : 

1o. zij geschiedt in hoofdzaak door verpleging in internaten en 
gestichten ; 

2o. zij wordt, op de bijdragen van de beter gesitueerden na, 
geheel bekostigd door het Rijk; 

3o. zij voert ten opzichte van de zwakzinnigenzorg een volledig 
onafhankelijk bestaan. 

Deze kenmerken zijn als gevolg te beschouwen van het 
inzicht, dat de afwijkingen, veroorzaakt door een belangrijke 
vermindering van het intellectueel vermogen, een afzonderlijke 
zorg vereisen zowel in het belang van het defecte individu zelf 
als in het belang van de gemeenschap. 

De inrichtingen voor zwakzinnigen zijn gescheiden in twee 
groepen : een groep van gestichten voor Jutland en een andere 
groep van gestichten voor de eilanden. Voor beide groepen is 
één groot internaat beschikbaar en voorts een drie- of viertal 
kleinere inrichtingen. In het geheel zijn in Denemarken ongeveer 
5000 zwakzinnigen op deze wijze geïnterneerd, terwijl daaren- 
boven nog een kleine 2000 patienten zich bevinden in gezins- 
verpleging onder controle van de gestichten. 

Het door mij bezochte grote gesticht te Brejning, dat alleen 
patienten uit Jutland opneemt, heeft een bevolking van 1500 
zwakzinnigen, van alle leeftijden, van verschillende graden van 
intelligentie en van beide sexen. Het gesticht is ontstaan uit een 
kleine inrichting, in het leven geroepen door den doofstommen- 
leraar Joh. Keller. Vooral door de arbeid van den zoon, Prof. 
Chr. Keller, is de inrichting steeds vergroot en ten slotte over- 
geplaatst van Kopenhagen naar Brejning, een klein dorp, zeer 
schilderachtig gelegen in een heuvelachtige landstreek aan de 
Vejle Fjord, een weinig ten noorden van Fredericia. De patienten 
zijn in deze „Kellerse inrichting" ondergebracht in 36 paviljoens, 
waardoor het mogelijk wordt de groepen van elk der paviljoens 
zo homogeen mogelijk samen te stellen. Jeugdige patienten en 
oudere patienten zijn in afzonderlijke paviljoens geplaatst; er 
wordt rekening gehouden met de mate van opvoedbaarheid en 
vooral er worden patienten bijeengebracht, die hetzelfde werk 
verrichten. Deze laatste maatregel heeft het gevolg, dat er paviljoens 
zijn, waar in hoofdzaak wordt geweven, en andere paviljoens, 
waar mannen tezamen wonen, die zich vooral met de vakken 
van het gewone handwerk als schoenmaken, kleermaken en 
verven bezighouden. De hierdoor verkregen mogelijkheid van 
differentiatie doet denken aan de soort-bij-soort-methode, welke 
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Juch op de v. d. Berghstichting te Noordwijk op zo'n uitstekende 
wijze heeft toegepast. *) 

Voor de kinderen, die regelmatig onderwijs kunnen ontvangen, 
is een school ingericht. Tot mijn spijt heb ik mij niet met de 
onderwijzers in verbinding kunnen stellen, daar de dag van mijn 
bezoek juist viel op de jaarlijkse vacantiedag, die gevierd wordt 
ter herinnering aan het feit, dat op 5 Juni 1848 de Deense 
grondwet werd afgekondigd. 

Enige uren heb ik onder geleide van den tegenwoordigen 
directeur Dr. H. O. Wildenskov in dit dorado van zwakzinnigen- 
zorg rondgewandeld. Het schitterende terrein, de in de juiste 
verhoudingen gebouwde paviljoens, en de aanleg van de tuinen 
en van het bos, hebben op mij grote indruk gemaakt. Nog meer 
ben ik echter getroffen door de reinheid in de gebouwen, door 
de fleurigheid der aankleding van zalen en gangen en vooral 
door de geest, welke onder de patienten heerst. Voor de wijze, 
waarop Dr. Wildenskov overal, waar wij binnentraden, werd 
begroet, is het woord hartelijk veel te zwak. Hij werd binnen- 
gehaald als een vader, voor wien men tegelijkertijd ontzag en 
liefde koestert. Deze uitstekende geest zal voor het grootste deel 
worden veroorzaakt door de persoonlijke eigenschappen van den 
leider en van het personeel. Zonder twijfel wordt echter de goede 
sfeer bevorderd door de beginselen van vrijheid en vertrouwen, 
welke in alle maatregelen tot uiting komen. De toepassing van 
deze beginselen brengt mede, dat in de inrichting de deuren 
open zijn en dat veel vrijheid wordt verleend bij het doen van 
boodschappen in het dorp en bij het maken van uitstapjes. 

De inrichting te Brejning heeft twee zeer merkwaardige 
onderafdelingen op de eilandjes Livo en Sprogo. Livo is gelegen 
in Limfjord, de grote zeearm, welke het noordelijk gedeelte van 
Jutland in twee delen splitst. Sprogo is gelegen in de grote Belt, 
halverwege tussen de eilanden Funen en Seeland. Op het eilandje 
Livó worden uitsluitend mannen en op Sprogo uitsluitend vrouwen 
opgenomen, die in de vrije inrichting te Brejning niet op hun 
plaats zijn. Het zijn vooral de patienten, die hun lust tot vagebon- 
dage onder geen omstandigheden kunnen bedwingen of die 
gevaar opleveren voor het plegen van sexuele misdrijven. Door 
de uitschifting van deze elementen wordt het des te beter mogelijk 
de geest van vrijheid in de hoofdinrichting te handhaven. 

Op de patienten van Livo en Sprogó wordt de arbeids- 
therapie op de meest intensieve wijze toegepast. De mogelijkheid 
van ontslag (meestal op proef) blijft bestaan, wanneer de patient 
zich gedurende een zeker aantal jaren zeer goed heeft gedragen. 

*) Als bijzonderheid moge hier worden vermeld, dat in enkele paviljoens 
het kantklossen wordt beoefend. Het is zeker de moeite waard, dat daarmede 
in onze inrichtingen de proef wordt genomen. 
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Uit hetgeen ik tot nu toe heb meegedeeld, blijkt, dat de 
Deense zwakzinnigenzorg mede ten gevolge van een, naar mijn 
mening, juistere opvatting omtrent de gescheiden behandeling 
van zwakzinnigen en krankzinnigen en voorts mede door de 
betrekkelijk geringe dichtheid der bevolking, verschillen laat zien 
met de Nederlandse zwakzinnigenzorg. Deze verschillen komen 
nog duidelijker voor de dag bij de beschouwing van de wette- 
lijke maatregelen, welke in Denemarken inzake de mogelijkheid 
van voortplanting van zwakzinnigen zijn getroffen. Het is uiterst 
moeilijk over dit onderwerp te spreken of te schrijven zonder 
een beslist standpunt in te nemen pro of contra een bepaalde 
wettelijke regeling. Er is op dit ogenblik geen vraagstuk te 
noemen, waarover de gemoederen zó in beweging komen, als 
over de problemen, die in verband staan met sterilisatie en castratie. 

De emotie, door deze vraagstukken teweeggebracht, wordt 
verklaard enerzijds door de belangrijkheid der problemen en 
anderzijds door het weerzinwekkende van de middelen, die 
worden aanbevolen. Ik zal trachten hier de Deense sterilisatiewet 
zo onbevooroordeeld mogelijk te bespreken, want hoe wij ook 
over sterilisatie mogen denken, wij moeten weten, wat er op dit 
gebied in het buitenland voorvalt. Wij kunnen en willen onze 
ogen niet sluiten voor de problemen, die uit Amerika, uit 
Zwitserland, uit de Noorse Rijken en, om van Rusland maar 
te zwijgen, vooral uit Duitsland als het ware op ons komen 
aangestormd. 

De eerste Deense sterilisatiewet dateert van 1929. In deze 
wet bevonden zich bepalingen zowel met betrekking tot de 
castratie van sexuele misdadigers als tot de sterilisatie van minder- 
waardigen. Bij de uitvoering der wet heeft men terstond begrepen, 
dat het hier een experiment gold en dat de wet na enige jaren 
zou moeten worden vernieuwd. De herziening is voor een deel 
neergelegd in de wet van 16 Mei 1934, waarbij de zwakzinnigen- 
zorg in haar geheel met inbegrip van de sterilisatie van zwak- 
zinnigen, wordt geregeld. Voor een ander deel zijn voorschriften 
gegeven in de wet van 11 Mei 1935, welke over de sterilisatie 
van niet-zwakzinnigen handelt en tevens over de castratie (het 
wegnemen der geslachtsklieren) van personen, die door een 
bovenmatige geslachtsdrift een gevaar voor de samenleving 
opleveren. 

Paragraaf 2 van de laatstgenoemde wet opent de mogelijk- 
heid van de toepassing der castratie bij bedrijvers van zeden- 
delicten. De aanhef van deze paragraaf luidt vrij vertaald: 

De Minister van Justitie kan, na ingewonnen advies van de 
Raad der gerechtelijke geneesheren, toestemming verlenen 
tot het verrichten der castratie bij personen, wier geslachts- 
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drift gevaar voor de samenleving oplevert of voor de personen 
zelf belangrijke psychische stoornissen meebrengt. 

Als regel geldt, dat geestelijk normale personen, die gecastreerd 
willen worden, zelf de aanvraag indienen. Voor geestelijk minder- 
waardigen moet de aanvraag geschieden door een voogd of door 
den Directeur van het gesticht, waarin de abnormalen worden 
verpleegd. Ten slotte kunnen bepaalde misdadigers op grond 
van een vonnis der rechtbank worden gecastreerd. 

De bepalingen omtrent de castratie gaan uit van het door 
niemand te loochenen feit, dat er mensen zijn met een ziekelijke 
drang tot het verrichten van misdrijven, die met lustgevoelens 
worden verricht. Het is niet nodig hier de trieste lijst der namen 
van de bedoelde afwijkingen te vermelden. Ieder kent althans 
enige vormen, waaronder deze misdrijven worden bedreven. 

Het is geen vraag, of de samenleving zich tegen sexuele 
misdadigers moet beveiligen. Wel niemand zal de volledige vrij- 
heid willen geven aan een man, die, misschien reeds bij herhaling, 
een jong meisje heeft meegelokt naar een eenzame plaats, het 
heeft verkracht en het daarna heeft gedood. Een dergelijk indi- 
vidu zal onder algemene instemming worden veroordeeld om 
zijn gehele leven in de gevangenis of althans volledig buiten de 
maatschappij door te brengen. In zo'n geval heeft men in de 
eerste plaats te overwegen of de heilloze drang, waaraan de 
man lijdende is, wordt te voorschijn geroepen door te sterk 
functionnerende geslachtsklieren, en vervolgens zal men hebben 
na te gaan of de castratie voldoende waarborgen kan bieden 
tegen herhaling van het misdrijf. Het tot stand komen van de 
wet is een bewijs, dat men in Denemarken goed vertrouwen heeft 
op een gunstige invloed der operatie.. Dr. Wildenskov brengt in 
de „Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie und Strafrechtreform" 
verslag uit over de castratie van tien zwakzinnige mannen, die 
allen wegens delicten op Livó waren geïnterneerd. De ziekte- 
geschiedenissen, welke Wildenskov vermeldt, gelijken zeer op 
elkaar. Als voorbeeld moge één enkel geval hier worden meegedeeld : 

34-jarige man uit zeer verwaarloosd gezin. Wordt in het jaar 
1915 wegens verkrachting van een jong meisje in de inrichting 
geplaatst. Poogt enige malen te ontvluchten en wordt op 
Livó geïnterneerd. In 1923 ontslagen. In 1927 wegens ontucht 
met minderjarige meisjes opnieuw in de inrichting te Brejning 
geplaatst, vanwaar hij wegens geslachtsverkeer met een 
zwakzinnig meisje naar Livó wordt overgebracht. De man is 
licht zwakzinnig. Hij is zeer goed in staat werk te verrichten. 
In November 1931 wordt de man gecastreerd en in Mei 1932 
vrijgelaten. Bij het onderzoek van Augustus 1933 blijkt het, 
dat de man als knecht werkzaam is. Hij deelt mede met de 
operatie tevreden te zijn en geen sexuele begeerten meer te 
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bezitten. Na de operatie heeft hij een lichte depressie door- 
gemaakt. Hij zweet wat meer dan vroeger doch heeft voor 
het overige geen geestelijke of lichamelijke gevolgen van de 
operatie ondervonden. 

(Wordt vervolgd.) 

HOOFDBESTUUR 

Algemene Vergadering 
Op de H. B.-voorstellen i.z. samenwerking met de Bond van 

Nederlandse Onderwijzers en actievoering tot aanstelling van 
provinciale sociaalpaedagogen kwamen de volgende opmerkingen 
en amendementen in. 

Aanstelling sociaalpaedagogen. 
Het woord „deskundige" te plaatsen in het voorstel van het 

H. B. vóór het woord provinciale. 
Toelichting. Daar ook het H. B. in zijn toelichting van 

mening is, dat genoemde paedagogen volkomen met het B. O. 
op de hoogte moeten zijn, zal het H. B. er geen bezwaar tegen 
hebben, dat die eis in het voorstel genoemd wordt. 

Het aanbrengen van de nodige bezuinigingen. 
D` Afd. Rotterdam heeft zich afgevraagd, of genoemde maat- 

regelen dan niet in de begroting verwerkt zijn. Daarom vraagt 
Rotterdam : 
a. Zo mogelijk toezending van de begroting of publicatie in 

het Tijdschrift. 
b. Welke zijn de nodige bezuinigingen, die aangebracht moeten 

worden ? 

Vraag. Heeft het H. B. ook reeds overwogen, of de mogelijkheid 
zou kunnen bestaan, dat met andere onderwijsorganisaties 
eenzelfde overeenkomst worde aangegaan als met de Bond van 
Ned. Ond. ? 

In afwijking met het bericht in het Januari-nummer, waarin 
als plaats der algemene vergadering Utrecht werd aangegeven, 
kan nader bericht worden, dat dit jaar vergaderd zal worden te 
Rotterdam. 

Als een der redenen dezer verandering mag genoemd worden 
het voldoen aan de wens tot nadere kennismaking met de 
psychopathenverzorging. De grote belangstelling voor de lezing 
van ons H. B.-lid K. de Bloois over dit onderwerp op de vorige 
algemene vergadering deed ons H.B. met gunstig gevolg pogingen 
aanwenden om met deze zegenrijke arbeid door bezoek aan de 
opvoedingstehuizen van nabij kennis te nemen. 
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