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DOROTHEA ENSING

Een van de vele interne problemen voor welker oplossing de
Nederlandse Antillen, bij het aanvaarden van de autonomie,
zorg te dragen kregen, is dat van de jeugdzorg, met name ook
dat van de preventieve jeugdzorg. Gebleken was dat, waar de
jeugdcriminaliteit een stijgende lijn vertoonde, de ten dienste
staande inrichtingen en organisaties onvoldoende waren. Dat
zeer veel particulier initiatief aan het jeugdwerk op Curacao
ten grondslag ligt, moge uit het onderstaande volgen.

Op 16 januari 1947 werd opgericht de SitcAtóng' voor
sertng en /Ctnrferfosc/termtMg o/> Cwrapao, die blijkens de statuten
onder meer ten doel heeft: „het treffen van maatregelen ten
behoeve van minderjarigen, die met zedelijke en/of lichamelijke
ondergang worden bedreigd". Van de oprichting af bleek deze
stichting in een grote behoefte te voorzien. Het gouvernement
zegde in 1949 een subsidie toe en gaf het bestuur een klein ge-
bouwtje in het Riffort te Willemstad in bruikleen, dat dienst deed
als secretariaat en consultatiebureau. Tot november 1951 had
men slechts de beschikking over één bezoldigd ambtenaar; de
werkzaamheden waren zo veelvuldig dat het bestuur zich om-
streeks 1951 afvroeg of het nog de volle verantwoordelijkheid
mocht dragen, onder de omstandigheden waaronder men werken
moest, voor de z.g. permanente zaken, waartoe o.m. de zorg voor
de onder toezicht van de stichting gestelde voorwaardelijk ver-
oordeelde delinquenten behoorde. Sommigen van deze delin-
quenten waren minderjarig; hun vergrijpen waren van uiteen-
lopende aard: zedenmisdrijven, diefstal, mishandeling, vernie-
ling enz. Zij werden door middel van de stichting in voor hen
passende milieus geplaatst; er werd toezicht op hun gedragingen
uitgeoefend, voor werkverschaffing gezorgd en bijstand verleend
in eventuele gezinsmoeilijkheden.
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Naar welke inrichtingen kon de stichting deze jeugdige boos-
doeners overbrengen ? De volgende gestichten, alle rooms-katho-
lieke inrichtingen voor de verzorging van wees- en voogdij-
kinderen, bestonden en bestaan trouwens nog, te weten: het
S»'n/ Ft«cc«/tMsgcs t̂cA< ScAer/>enAcwt>c/ voor voogdij- en wees-
jongens, waaraan een vakschool voor timmerlieden, kleermakers,
boekbinders en drukkers verbonden is (het maandblad Chris-
toffel b.v. wordt op Scherpenheuvel gedrukt), alsmede een garage
voor hen die zich willen bekwamen in de autotechniek; het ge-
sticht Stn/ /os«/ te Santa Rosa, voor wees- en voogdijmeisjes;
/ongenss/ai £ra&&e/>u/, in 1937 begonnen werk van „Don Bosco",
dat bestaat uit een complex gebouwen van een oude plantage-
woning en dat ten dele een studie-internaat is voor leerlingen
die scholen in Willemstad moeten bezoeken, anderdeels een
kamp is voor moeilijk opvoedbaren. Er bestaat hier — in scherpe
tegenstelling b.v. tot het gesticht Sint Josef — een vrij groot
contact met de buitenwereld, de leerlingen zijn mede verantwoor-
delijk voor de goede gang van zaken op het instituut en bespreken
met de diverse leraren ongedwongen de verschillende kwesties
die rijzen. Er is ook een cursus hout- en metaalbewerking waar-
aan tevens enig lager onderwijs verbonden is (nederlands, reke-
nen, tekenen, gereedschapsleer enz.). In mei 1949 kwam het Gow-
vcfMemen/so/woeitngsges/tcA/ tot stand, waarvan de leiding berust
bij de Broeders van Dongen. Hier worden jongens opgenomen
die door de rechter ter beschikking van het gouvernement wer-
den gesteld en van gouvernementswege een heropvoeding ont-
vangen.

Al in 1951 wendde de Stichting voor Reclassering en Kinder-
bescherming op Curacao pogingen aan om te komen tot de op-
richting van een 7VA«ts voor Mets/es; door het ontbreken van
een dergelijke inrichting is het vaak onbegonnen werk een rede-
lijke oplossing te vinden voor problemen die zich voordoen met
minderjarige meisjes, onder wie het vooral de jeugdige prosti-
tuees zijn, die dringend geholpen dienen te worden.

Het landhuis Ronde Klip, dat al jaren leegstaat, is, naar de
mening van de stichting en vele anderen aan wie het jeugdwerk
ter harte gaat, na restauratie zeer geschikt om tot een tehuis
voor meisjes te worden ingericht. Die mening werd al in 1951
naar voren gebracht; er zijn plannen gemaakt, beloften van
overheidswege gedaan, maar het tehuis is nog steeds een vrome
wens . . . en een harde noodzakelijkheid tevens!
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