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In maart 1951 zei de ambtenaar-rapporteur van de stichting, de heer
C. G. GROOTENS i): „Loop 's avonds laat maar door Willemstad . . . om
tien uur zwerven kleine kinderen nog langs de straat. Bekijk de slechte
behuizing, spreek met de krotbewoners . . . Verbaast U zich dan nog dat
de jeugdcriminaliteit met de dag erger wordt? Dat de homo-sexualiteit
vooral onder de jongens zich uitbreidt als een druppel inkt op een vloei-
blad ? Dat het aantal ingeschreven prostitué's onder de 16 jaar vrij groot
is? Dat er meisjes van 13, 14 jaar zijn die het „vak" dan nog wel niet
beroepsmatig uitoefenen, maar waarvan de ouders op het consultatie-
bureau in het Riffort zeggen: „ze is soms drie nachten achtereen niet
thuis, wij weten niet wat we er aan doen moeten" ? Dat men in arren
moede deze kinderen dan maar officieel laat inschrijven, waardoor ten-
minste regelmatige medische controle wordt uitgeoefend . . . Een ge-
sticht, een tehuis waarin men de zoeven genoemde minderjarige prosti-
tué's zou kunnen opnemen, is zeker nodig".

Niet alleen van stichtingswege werd alarm geslagen. Ook de
heer D. Q. R. MULOCK HOUWER, toenmaals directeur van het
Nederlandse instituut Zandbergen, die naar de Antillen geroepen
werd om de regering van advies te dienen inzake jeugdzorg, in
het bijzonder het werk van „de gestichten", beklemtoonde —
naast die van vele andere jeugdzorgzaken — de noodzaak van
de oprichting van zo'n tehuis.

Hij sprak in maart 1953 tijdens een interview *): „Ik acht de toestand
niet bar ongunstig, indien men maar niet de ogen sluit voor wat gebeuren
kan. Er moet een goede teamgeest opgebouwd worden tussen de verschil-
lende instanties, een goede maatschappelijke kracht moet worden aan-
gesteld die vooral — en dat zeg ik met nadruk — de landskinderen mee-
neemt in dit werk. Die maatschappelijke kracht zal moeten organiseren,
coördineren, stimuleren en vooral enthousiasmeren, adviseren, helpen.
Er moeten mensen van goede wil gevonden worden, die geholpen door
deze centrale kracht, een goed samenspel kunnen spelen ten dienste van
de Antilliaanse jeugdzorg. Het starten van het werk is Overheidszaak,
maar bij de uitvoering kunnen particulieren niet ontbreken".

Dat particulieren in deze hun taak verstonden was al eerder
gebleken. In november 1950 waren 28 vrouwen, de diverse be-
volkingsgroepen waaruit de Curacaose samenleving is samen-
gesteld vertegenwoordigend, op uitnodiging van Mevrouw G.
PETERS-WITKAMP in de Gouverneurswoning bijeengekomen om
een actie te bespreken, die gelden moest opbrengen voor de
Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming op Curacao.
Door het organiseren van bazars, „fairs" en collectes kwam een
bedrag van / 6000 bijeen en in februari 1951 werd in een vergade-
ring van de stichting onder voorzitterschap van de Rabbijn

1) „Sociaal Werk op Curacao", Weekblad Curasao J J , 13 jan. 1951, p. 5.
•) „Wij spraken met . . . " , Curasao 75, 21 maart 1953, p. 5.
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I. JESSURUN CARDOZO voorgesteld met dit bedrag een begin te
maken met de oprichting van /eugic/tt&s. Deze jeugdclubs kregen
tot doel vooral die jeugd op te vangen, die door huiselijke om-
standigheden als het ware genoodzaakt is na schooltijd de straat
tot speelterrein te kiezen; behalve gelegenheid tot spelen zou
aan deze kinderen de kans geboden worden nuttige zaken op
gebied van handwerken en handenarbeid te leren.

In maart 1951 vonden de eerste bijeenkomsten plaats. De
jongensclub vond speelruimte in een clubgebouw van de Suri-
naamse club JPF, dat echter na enkele maanden als zodanig
niet meer gebruikt werd; door gebrek aan geschikte ruimte aan
de Otrabanda-zijde van Willemstad, verhuisde de groep, onder
de leiding van de toenmalige directeur van Jongensstad Brakke-
put naar Marie Pompoen, een woonwijk in Punda.

De meisjesclub-bijeenkomsten vonden eerst plaats in een
schoolgebouw; Shon CAI WINKEL stond echter een stuk grond,
Fï//a Ma»'», aan de Otrabandazijde van Willemstad gelegen, ten
dienste van de meisjesclub af. Om de bouw van een aardig club-
huis mogelijk te maken, organiseerde men een „fair" en begin
september 1951 kon Mevrouw TH. STRUYCKEN-FELDBRUGGE.die
niet alleen als Gouverneursvrouw maar ook als beschermvrouwe
van dit jeugdwerk Mevrouw PETERS-WITKAMP inmiddels had op-
gevolgd, het clubhuis van Villa Maria openen. De dames die de
clubbijeenkomsten leiden, doen dit werk in vrije tijd naast
beroeps- of huishoudelijke bezigheden. Velen van haar gingen
b.v. bij leidsters van het jeugdwerk De ScAe//> (dat zich geheel
richt op jeugdwerk voor kinderen van employés der Curacaosche
Petroleum Industrie Maatschappij) in de leer om zich te bekwa-
men in rietvlechten, teneinde dat weer aan de meisjes van Villa
Maria te onderwijzen.

De meisjes werken in groepsverband en er wordt gezorgd voor een
gezonde vorm van competitie tussen de verschillende groepen, die — wel
heel toepasselijk voor Curac,ao — cactusnamen dragen. Vijf dagen per
week staat het clubhuis open; dagelijks komt er een zestigtal meisjes om
naaien, koken, rietvlechten, allerlei soorten handwerken en handen-
arbeid te leren; veel aandacht wordt besteed aan tekenen, zingen, toneel-
spelen en ook lessen in muziek, hygiëne en EHBO staan op het pro-
gramma. Tijdens vacanties maken de meisjes uitstapjes, zoals een picnic
naar een van Curacao's prachtige baaien. In de grote vacantie van 1954
werd er zelfs in clubverband gekampeerd; de meisjes hebben er zo van
genoten dat het jaar daarop het festijn nogmaals plaats vond. Sint
Nicolaas- en Kerstfeesten en de verjaardag van de club worden gezamen-
lijk gevierd, waarbij de ouders van harte welkom zijn. Als Sint Nicolaas
het Villa Mariaterrein oprijdt, stroomt de hele buurt rond het club-
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gebouw naar Villa Maria toe! Maar niet alleen bij de clubleden en haar
ouders, niet alleen in de wijk waar Villa Maria staat, in de hele Curacaose
gemeenschap is „Villa Maria" tot een begrip geworden.

Grote instellingen en maatschappijen, vrouwenverenigingen en
particulieren werden en worden steeds bereid gevonden, wanneer
op hen een beroep wordt gedaan, het jeugdwerk te steunen.
,,Villa Maria" heeft van het begin af zoveel mogelijk „aan de weg
getimmerd" en daardoor veel bekijks gehad. Op sympathieke
wijze aan de weg getimmerd; toen de club een jaar bestond,
organiseerde men een tentoonstelling van zelfgemaakte werk-
stukjes; een jaar later niets minder dan een „modeshow" tijdens
welke zelfgemaakte kleren werden „getoond"; bij het drie- en
vierjarig bestaan was er een „Sprookjestuin". Allemaal activi-
teiten die aantoonden dat er op Villa Maria iets goeds verricht
werd, activiteiten ook die geld in het laatje brachten. Want geld
kan altijd best gebruikt worden, dat begrepen ook de dames die
een comité vormden in 1951, speciaal met het doel gelden bijeen
te brengen nodig voor het jeugdwerk!

In het voorjaar 1930 ontving het hoofdbestuur (in Nederland/
van het iV«£er/am/sc Pa^vtnrfs/crs Gt'We een mededeling uit Cu
racao dat men daar met de padvinderij begonnen was en gaarne
als afdeling van het NPG ingeschreven wilde worden. In mei
1947 werden binnen deze Antilliaanse afdeling van het NPG
enkele katholieke groepen gevormd; de samenwerking tussen de
groeperingen was echter hecht en bleef goed.

De belangstelling van de jeugd is vrij groot en dikwijls kan
men alle gegadigden niet direct in een groep opnemen door een
vrijwel constant gebrek aan ervaren leidsters en leiders (veroor-
zaakt door verloven, vertrek naar elders enz.)

Padvindsters en padvinders treden naar buiten op door het
verlenen van z.g. „community-service", dus hulpverlening bij
collectes, werkzaamheden in weeshuizen, inrichtingen voor ge-
brekkige kinderen enz.

Kortgeleden kwam mejuffrouw E. MEIJER, hoofd van trai-
ning van het NPG in Nederland, naar de Antillen, om aldaar
behulpzaam te zijn bij reorganisatie van de verschillende pad-
vindsters- en padvindersgroepen en bij de opleiding van groeps-
leiders en -leidsters.

In 1954 werd de afzonderlijke Sfo'cAfr'wg /ewgizorg
gevormd en sindsdien maakt het preventieve jeugdwerk als zo-
danig geen deel meer uit van de Stichting voor Reclassering en
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Kinderbescherming. De Stichting Jeugdzorg organiseerde cur-
sussen voor jeugdleider en -leidsters en stimuleerde de oprich-
ting van meer clubhuizen, zodat thans naast Villa Maria clubs
werkzaam zijn op Marie Pompoen en Suffisant. Ook buiten
Willemstad, in Soto, Lagoen en Montagne, activeerde men het
jeugdwerk. Eind 1956 opende de Stichting Jeugdzorg een
cr/cfo (lugar di warda mucha) in Willemstad, waar werkende
vrouwen haar jonge kinderen overdag een veilig onderkomen
kunnen geven. Dokter CHR. ENGELS stelde bovendien kortgeleden
zijn vacantieverblijf in het derde district open als „bewaarplaats"
voor kinderen wier moeders een dag naar de stad moeten om
inkopen te doen. De verzorging van deze kinderbewaarplaats zal
bij het Wit-Gele Kruis berusten.

De Stichting Jeugdzorg Curacao werd, evenals andere op dit
gebied werkzame instellingen in de Antillen, ingebracht in de
Feiera/tc /ln/*7/taanse /cwgcfoorg, een organisatie die in 1953
tot stand is gekomen.

In 1952 werd het A/ons«gn£wr P. ƒ. Fem'rf-f«stö««/ geopend,
waar in dat jaar 42 lichamelijk gebrekkige en geestelijk ge-
stoorde kinderen, voornamelijk van de Antillen afkomstig (er
zijn ook patientjes uit Suriname b.v.), een thuis kregen. Een
doelmatig, modern gebouw door de architect RIETVELD ontwor-
pen, verving de vroegere beperkte ruimte in huize Habaai te
Willemstad.

De „start" die volgens de heer MULOCK HOUWER van de over-
heid diende te komen, kwam begin 1954, toen de regering van de
Nederlandse Antillen aan de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
verzocht, op basis van het door MULOCK HOUWER opgestelde
(vertrouwelijke) rapport, een plan de campagne samen te stellen,
alsmede een berekening van de kosten, die een en ander zou
vergen. Enkele maanden later kwam de federatie hiermee klaar,
waarna de regering een studie-commissie in het leven riep, waar-
in behalve vertegenwoordigers van de regering en van de be-
stuurscolleges van Curacao en Aruba enkele leden namens de
federatie zitting kregen. Zij kwamen tot een vijfjarenplan. Ver-
schillende punten van dit plan vallen onder lands-, andere onder
eilandszorg. Zoals mr. W. H. ARIËNS *), destijds voorzitter van
de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg, het uitdrukte: „Het crite-
rium voor deze splitsing wordt bepaald door het antwoord op de

') „Het vijfjarenplan voor de Antilliaanse Jeugdzorg", C/imto//«/ ƒ,
febr. 1956, p. 293-298.
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vraag of de te nemen maatregel al dan niet het gevolg is van
rechterlijk ingrijpen. Zo ja, dan is er sprake van Landszorg, zo
neen, dan behoort hij tot de Eilandszorg".

In het kader van dit artikel nemen wij nu enkele punten uit het vijf-
jarenplan over, voor zover deze op Curasao betrekking hebben:
1. aanstelling van een hoofd van de dienst Jeugdzorg en van een assi-

stent ;
2. uitbreiding personeel der Stichtingen voor Reclassering en Kinder-

bescherming op Curacao (en Aruba);
3. uitbreiding van de kinderpolitie, van die van Curacao met een in-

specteur, een hoofdagent en vier agenten 1ste klasse;
4. wat het gevangeniswezen betreft, verwijst men naar de plannen voor

een nieuwe gevangenis, omvattend een afzonderlijke afdeling voor
detentie van jeugdige personen, onder leiding van een opvoedkundig
ambtenaar met assistentie van een jeugdopzichter;

5. bouw en inrichting van een nieuw gouvernementsopvoedingsgesticht
voor jongens, ter vervanging van het bestaande gesticht dat geheel
onvoldoende geoutilleerd is en met zijn plaatsruimte voor 30 pupillen
aanmerkelijk te klein is (een begin werd hier gemaakt door de bouw
van twee nieuwe paviljoens);

6. bouw en inrichting van een gouvernementsopvoedingsgesticht voor
meisjes, met een capaciteit van 24 plaatsen;

7. een afzonderlijk paviljoen voor 24 meisjes op het terrein van het Sint
Jozef gesticht, bestemd voor oudere meisjes.

De bovenstaande punten hebben betrekking op de z.g. Landszorg,
terwiil de volgende vallen onder de competentie van het Eilandsgebied:
1. subsidie voor de aanstelling vanwege particuliere organisaties van

maatschappelijke werksters voor het buurtwerk;
2. aanstelling van twee sociaal-psychiatrische werksters, te werk te

stellen op het gebied van drankbestrijding;
3. speeltuinen en sportvelden, elk met een clubhuis, voor Curacao vijf;
4. subsidie aan het Mgr. Verriet-instituut voor het bijbouwen van drie

afdelingen en een zwembad;
5. financiering van de uitbreiding van Jongensstad Brakkeput tot een

capaciteit van 200 plaatsen.
De onderlinge samenhang van de verschillende in het vijf-

jarenplan naar voren gebrachte punten is een vereiste voor de
uitvoering: Curacao en ook de overige Antillen zijn slechts ge-
baat met een goed gefundeerde, systematisch juist opgezette
dienst voor jeugdzorg. Alleen een in zijn geheel tot uitvoering
gebracht vijfjarenplan waarborgt een goed functioneren van
deze dienst. Zal de overheid tussen politieke en economische
klippen door zeilend de jeugdzorg de belangstelling geven die zij
zo broodnodig heeft? Particulieren hebben in deze de juiste weg
gewezen en voor de „start" gezorgd.
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