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MIEKE KOMEN 

1. De uitbreiding van de overheidsinvloed op het gebied van de justitiële kinder
bescherming leidt tot een toename van het aantal interventies in gezinnen. De 
gestegen omvang van de kinderbeschermingspopulatie in de jaren tachtig en 
negentig is dus niet uitzonderlijk, maar de daling in de jaren zestig en zeventig 
wel. 

2. De Nederlandse samenleving van nu stelt hogere eisen aan ouderschap dan 
voorheen. Voor kinderen van ouders die weinig opgeleid, ziek, zwak, arm, 
alleen of afwezig zijn, betekent dit dat de kans om met de justitiële kinderbe
scherming in aanraking te komen groter is geworden. 

3. Van alle hulpverleningsvormen in Nederland is de justitiële kinderbescherming 
het best gereguleerd en gecontroleerd. Dit vergroot de zichtbaarheid van de 
gebreken in de uitvoering van het werk. 

4. Onderzoek naar de morele en sociale competentie van kinderen en de betekenis 
daarvan voor hun (anti)sociale gedrag zou aangevuld moeten worden met 
onderzoek naar het corrigerend optreden van ouders en opvoeders. 

5. In verschillende pedagogische en kinderpsychologische theorieën wordt te veel 
de nadruk gelegd op het vermogen van het kind om zich veilig te hechten aan 
ouders, en te weinig op het vermogen van ouders om zich te hechten aan het 
kind. 

6. De geschiedenis noopt tot het relativeren van de morele verontrusting over het 
gedrag van de jeugd van tegenwoordig; het heden niet. 

7. Omdat professionele opvoeders voor een goede vervulling van de noden van 
een kind nooit de plaats van de ouders in kunnen nemen, dienen vaders hun 
deel in de kinderverzorging en opvoeding tijdig op zich te nemen en moet de 
arbeidsmarkt gereorganiseerd worden. 

8. Gezien het toegenomen gebruik van steekwapens door jongeren dient de juridi
sche term 'doodslag' in het jeugdrecht vervangen te worden door de term 
'doodsteek'. 
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VOORWOORD 

Dit boek was nooit geschreven zonder de basis die ik meekreeg van thuis. Die eerste, 
allerbelangrijkste functie hebben mijn ouders vervuld. Mijn vader, C.J. Komen, heeft 
mij geleerd om nooit helemaal de moed te verliezen. Dat ik dit werk aan mijn moeder 
opdraag, zal een ieder die haar gekend heeft begrijpen. 

Tijdens het onderzoek waarvan dit boek een verslag is, zijn meer mensen belangrijk 
geweest. Dankzij de aanwijzingen, de morele steun, het geduld en de grote betrokken
heid van mijn co-promotor, Ali de Regt, heb ik dit onderzoeksproject kunnen uitvoeren 
en afronden. Zij heeft begin jaren negentig mijn onderzoeksplan omgevormd tot een 
zeer goede, gehonoreerde NWO-aanvraag. Alle versies van mijn hoofdstukken las en 
becommentarieerde zij, soms zelfs meerdere keren. Ik zal de stimulerende gesprekken 
met haar erg missen. 

De zeer prettige samenwerking met mijn promotor, Abram de Swaan, zal ik ook mis
sen. Hij is een inspirerende begeleider en een groot leermeester. Elk hoofdstuk in dit 
boek heeft in niet geringe mate van zijn inzichten geprofiteerd. Dat ik bij hem mag pro
moveren, beschouw ik als een van mijn grootste wapenfeiten. 

Dit boek is het product van een groot aantal herzieningen. Verschillende weten
schappers ben ik dankbaar voor hun commentaar. Nico Wilterdink, Josine Junger-Tas 
en Kees Schuyt gaven zeer waardevolle suggesties ter verbetering van vrijwel elk hoofd
stuk. Ook de op- en aanmerkingen van Anne-Marie Ambert, Jacqueline de Savornin-
Lohman, Wouter Gomperts, de redactie van het tijdschrift Comenius en de leden van de 
werkgroep 'Sociogenese en Psychogenese' waren goed bruikbaar. Han Israels gaf uitge
breid commentaar op hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4 werd eerder gepubliceerd in het Tijd
schrift voor Criminologie (nr. 1, 1998), hoofdstuk 5 in het Maandblad Geestelijke 
volksgezondheid (nr. 3, 1998) en hoofdstuk 6 in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 
(nr. 3/4, 1997). De redactiemedewerkers van deze tijdschriften - met name Herman 
Franke, Bernard Kruithof, Peter van der Laan en Paul Schnabel - ben ik zeer erkentelijk 
voor de aandacht die zij hebben besteed aan deze publikaties. Ook Manuela du Bois-
Reymond ben ik zeer dankbaar voor haar steun aan onderhavig onderzoeksproject. 

Bij de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Uni
versiteit van Amsterdam is het vooral zo prettig werken omdat mijn zus José daar de 
secretariële ondersteuning voert, met behulp van Annelies Dijkstra, Miriam May en de 
bemoedigende begeleiding van Hans Sonneveld. Wilma Aarts, Clementine van Eek, 
Rineke van Daalen, J. Goudsblom, Lenie de Groot, Paul Kapteyn en Robert van Krieken 
wil ik bedanken voor hun waardevolle reacties op mijn werk. Bert Schijf hielp mij SPSS 
onder de knie te krijgen. Op elke vraag gaf hij een duidelijk antwoord. Lee Mitzman ver
taalde de samenvatting in het Engels. Mijn broer Martin zette de puntjes op de 'ai'. Zijn 
enthousiasme werkte zeer aanstekelijk. 



Verschillende deskundigen en functionarissen op het gebied van de justitiële kinderbe
scherming hebben informatie gegeven over (ontwikkelingen in) de justitiële kinderbe
scherming. Mijn dank gaat uit naar: Ronald de Jonge, Ton Veldkamp en Josephine Vogel 
van het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming; Frans van Oers, 
Frank Franken, Arnold van Gemmert, Paul Linckens en Rita Verdonk van de Dienst Jus
titiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie; Chris Spindler van de Dienst Preven
tie, Jeugd en Sanctiebeleid van het Ministerie van Justitie; Emriye Cürebal van de Raad 
voor de Kinderbescherming in Den Haag, Moniek Moolenburgh en Anneke Vriesen-
dorp, (kinder)rechters bij de arrondissementsrechtbank Dordrecht; mijn vroegere colle
ga's van de Stichting Pro Juventute Dordrecht - later onderdeel van de Stichting 
Jeugdzorg Zuid-Holland - en van hen met name Nettie Jong, Willem van der Linden en 
onze voormalige directeur Henk den Boer. Ook José Vermeer, inhoudelijk directeur bij 
de Stichting Jeugdzorg Zuid-Holland, gaf nuttige informatie over de organisatie van de 
kinderbescherming en jeugdhulpverlening in Nederland. Prof. mr. J. Doek, hoogleraar 
jeugdrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam wil ik bedanken voor zijn reactie op de 
onderzoeksopzet en een eerste versie van het hoofdstuk over jeugdcriminaliteit. 

Bij de verzameling van het dossiermateriaal dat de basis vormt van deze studie, werd 
ik geholpen door de heer J. van Utrecht, arrondissementsarchivaris bij de rechtbank 
Dordrecht, en Ricardo Badoella, George Bergman, Paul Koers en Koos Storm van de 
semi-statische archieven van het Ministerie van Justitie. Mr. ir. A.J.E. Cartigny, direc
teur gerechtelijke ondersteuning bij de rechtbank Dordrecht, gaf toestemming om het 
dossieronderzoek te verrichten. Paul Kees van het Sociaal-Geografisch Bureau van de 
gemeente Dordrecht voorzag mij van relevante studies over de jeugd aldaar. 

Ik heb veel geleerd over de praktijk van de kinderbescherming door mijn werk voor 
Perspectief, een vaktijdschrift van het Ministerie van Justitie, en van de functionarissen 
werkzaam in de kinderbescherming die ik in dit verband heb mogen interviewen. Roel 
Snijder en de redactie wil ik bedanken voor de vanzelfsprekendheid waarmee zij mij in 
1994 'in dienst' namen. 

De NWO-stichting voor Economische, Sociaal-Culturele en Ruimtelijke Weten
schappen heeft dit onderzoek financieel mogelijk gemaakt. Ook de Stichting Steunfonds 
Pro Juventute wil ik bedanken voor hun ondersteuning. NWO was een prettige werkge
ver. 

Jeannet Groot, Vera Laagland en Liseth Roos zorgden voor de broodnodige ontspan
ning. Met zulke vriendinnen kan promoveren gewoon geen lijdensweg worden. 

De belangrijkste persoon in mijn leven is Alec Kurucz. Ik wil hem en onze buitenge
woon lieve Vincent en Liza Maria bedanken voor de momenten waarop zij mij afhielden 
van mijn werk. 

Mieke Komen, september 1998 
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1. INLEIDING 

1 Fluctuaties in justitieel ingrijpen in gezinnen 
'Het gaat goed met de Familie Doorsnee. In vijfentachtig tot negentig procent van de 
Nederlandse gezinnen is het een en al warmte en harmonie. Het huwelijk kan niet beter, 
de kinderen functioneren "gemiddeld of meer dan gemiddeld", de gezinsleden zijn zon
der uitzondering dol op elkaar, "fysiek straffen" komt zelden voor, en de ouders zien 
zichzelf als "zeer competente" opvoeders.' 

Dit schreef Vrij Nederland-redactrice Elma Drayer in 1996 naar aanleiding van het in 
datzelfde jaar gepubliceerde onderzoek van Rispens, Hermanns en Meeus naar de op
voeding van kinderen in Nederlandse gezinnen in de jaren negentig. Uit dit grootschali
ge onderzoek blijkt dat het Nederlandse gezin harmonieus en traditioneel is. De meeste 
kinderen groeien op in een gezin met beide ouders. De meeste vaders zijn kostwinners 
en de moeders zorgen meestal voor het huishouden. Rekening houden met anderen en 
verantwoordelijkheidsgevoel vinden de ouders belangrijke opvoedingsdoelen. Aan 
gehoorzaamheid wordt veel minder waarde gehecht. 

Drayer en andere critici zijn van mening dat Rispens c.s. niet het werkelijke maar het 
gedroomde modale huisgezin beschrijven - het gezins- en opvoedingsideaal van een 
selecte groep Nederlandse ouders (zie ook De Regt & Brinkgreve 1997; SCP 1997, blz. 
197). Het onderzoek was namelijk gebaseerd op zelfrapportages van ouders over hun 
gedrag en deze methode werkt sociaal wenselijk antwoorden in de hand. Bovendien 
weigerde meer dan de helft van de benaderde respondenten mee te doen. Er zijn aanwij
zingen dat juist ouders met problemen het minst geneigd zijn om in dergelijk onderzoek 
te participeren (SCP 1997, blz. 200). Allochtone ouders en kinderen waren geheel afwe
zig in de onderzoeksgroep. Vermoedelijk geeft deze studie vooral inzicht in de leefsitu
atie van ouders en kinderen met wie het redelijk of goed gaat (circa 80 procent). Voor 
bezorgdheid over gezinsproblemen wordt in dit en soortgelijk grootschalig onderzoek 
geen steun gevonden (vgl. Ter Bogt & Van Praag 1992, SCP 1997). 

Ten onrechte, vinden veel professionele hulpverleners en onderzoekers naar specifie
ke probleemgroepen (Van den Brink 1997). Zij zijn van mening dat het misschien wel 
goed gaat met het overgrote deel van de gezinnen in Nederland, maar dat er maat
schappelijke ontwikkelingen spelen die de problemen van de - weliswaar kleine - groep 
extreem problematische gezinnen alleen maar erger hebben gemaakt. Jong-zijn wordt in 
deze pessimistische visie geassocieerd met criminaliteit, geweld, agressie, schoolverzuim, 
druggebruik, werkloosheid, verwaarlozing, mishandeling, incest, het leven in stiefgezin
nen en één-oudergezinnen of het leven tussen twee culturen. Studies naar probleem
groepen en jeugdproblemen zijn echter meestal momentopnames, gebaseerd op een 
klein aantal observaties en interviews. Zij geven doorgaans geen inzicht in de ontwikke
ling van de onderzochte problemen over een langere tijdsperiode. Mijn onderzoek naar 
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de justitiële kinderbescherming in de periode 1960-1995, waar dit boek een verslag van is, 
werpt meer licht op de situatie van probleemgezinnen gedurende de afgelopen decennia. 

Gegevens over de geschiedenis van de justitiële kinderbescherming in Nederland, de 
gezinnen waarin ingegrepen wordt, en de aanpak en beoordeling van bepaalde gezins-
en jeugdproblemen kunnen inzicht geven in de omstandigheden van ouders en kinde
ren in probleemgezinnen. Een analyse van kinderbeschermingszaken kan iets zeggen 
over verschillende soorten jeugd- en opvoedingsproblemen, de rol die ouders en hulp
verleners hierbij spelen en de sociaal-economische positie van de cliënten. Immers, de 
justitiële kinderbescherming wordt ingeschakeld bij verschillende soorten moeilijkheden 
- in gevallen van jeugddelinquentie, (seksuele) kindermishandeling en kinderverwaar
lozing. Bij de invoering van de kinderwetten in 1905 is in de formulering van de doel
groep de verbinding gelegd tussen 'gevaarlijke kinderen' en 'kinderen in gevaar' 
(Donzelot 1979, blz. 96). Delinquente en 'pre-delinquente' kinderen zijn in één systeem 
ondergebracht. Volgens de wet staat niet de ernst van de (strafbare) feiten voorop, maar 
dient het ingrijpen 'in het belang van het kind' te geschieden. Hiermee zijn de grenzen 
tussen jongeren met antisociaal gedrag en kinderen in lichamelijk of zedelijk gevaar ver
vaagd. Bij de beslissing over de te treffen maatregelen gaat het vooral om de kwaliteit 
van de kinderverzorging en opvoeding door de ouders. Problematisch gevonden gedrag 
van jeugdigen wordt hieraan gerelateerd. De justitiële kinderbescherming intervenieert 
in de ouder-kind relatie. J 

De justitiële kinderbescherming is gebaseerd op het civiele jeugdrecht en het 
jeugdstrafrecht. Civielrechtelijk zijn de maatregelen van ondertoezichtstelling (OTS), 
ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij; strafrechtelijk zijn de 
maatregelen van jeugd-tbr, terbeschikkingstelling van de regering, en PIBB (of BB), 
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling. De jongens werden in 
dezelfde justitiële jeugdinrichtingen geplaatst. De maatregel van PIBB bestaat sinds 1965 
(zie hoofdstuk 2). In de jaren zestig was het nog niet zo gebruikelijk als in de jaren tach
tig om deze maatregel op te leggen. Men legde toen eerder de maatregel van jeugd-tbr 
op, die dezelfde gevolgen kon hebben als de maatregel van PIBB. De maatregelen van 
PIBB en jeugd-tbr zijn per 1 september 1995 vervangen door één strafrechtelijke maat
regel, de PIJ, Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (zie hoofdstuk 2). De ondertoe
zichtstelling kon tot september 1995 ook in een strafrechtelijk kader worden opgelegd. 
Meestal gebeurde dit in combinatie met een sanctie, bijvoorbeeld tuchtschoolstraf. In de 
praktijk bestond er geen verschil tussen een civiel- en een strafrechtelijke ondertoezicht
stelling. In beide gevallen wees de kinderrechter een gezinsvoogd aan en behoorden 
ouders en kinderen zijn of haar aanwijzingen op te volgen. 2 Tegenwoordig, sinds de 
wijziging van het jeugdstrafrecht in 1995, kan de ondertoezichtstelling alleen civielrech
telijk worden toegepast. 

Sinds 1922 behandelen de kinderrechters zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke 
zaken. Strafrechtelijk behandelen zij strafbare feiten door minderjarigen gepleegd. 3 De 
behandeling van verzoeken tot de civielrechtelijke maatregelen van ontheffing en 
ontzetting van ouders en voogden is opgedragen aan de meervoudige kamer van de 
arrondissementsrechtbank met medewerking van de kinderrechter. Verzoeken tot 
ondertoezichtstelling van een kind worden door de kinderrechter als alleensprekende 
rechter behandeld. Kinderbeschermingsmaatregelen worden opgelegd en verlengd door 
kinderrechters op advies van maatschappelijk werkers werkzaam bij de Raad voor de 
Kinderbescherming en (gezins)voogden. 4 
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In kwantitatieve zin is de civielrechtelijke ondertoezichtstelling het belangrijkst. Deze 
maatregel kan worden opgelegd in geval van (seksuele) kindermishandeling en ver
waarlozing maar ook wanneer er sprake is van delinquent gedrag bij jongeren. De kin
derrechter hoeft dus bij jeugddelinquentie niet perse het strafrecht toe te passen. De 
zaak kan ook civielrechtelijk worden afgehandeld, of civielrechtelijk in combinatie met 
een tuchtschoolstraf (sinds 1995: detentiestraf) of alternatieve sanctie. Zo blijkt uit het 
onderzoek van Boendermaker (1995) naarde populatie jongeren die in 1993 in justitië
le behandelinrichtingen verkeerden, dat bij tachtig procent van de jongeren sprake is 
van een civielrechtelijke verblijfstitel (meestal ondertoezichtstelling). Bij twintig procent 
van de jongeren was een strafrechtelijke maatregel uitgesproken (PIBB, jeugd-tbr of 
strafrechtelijke ondertoezichtstelling). 

Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter de onder
toezichtstelling voor maximaal een jaar opleggen. De maatregel kan steeds met maxi
maal eenjaar worden verlengd. De verlenging door de kinderrechter geschiedt op advies 
van de gezinsvoogd(es). Bij de ondertoezichtstelling gaat het om een beperking van het 
ouderlijk gezag. Bij de maatregelen van ontheffing en ontzetting wordt dit gezag formeel 
geheel beëindigd. 5 Interventies in gezinnen via een maatregel van justitiële kinderbe
scherming leiden tot gedwongen hulpverlening aan ouders en kinderen door voogdij-
(bij ontheffing en ontzetting) en gezinsvoogdij-instellingen (bij een ondertoezichtstel
ling), al dan niet in combinatie met een uithuisplaatsing van het kind. Ouders kunnen 
niet uit huis worden geplaatst door kinderbeschermingsinstanties. 

Sinds 1905 is er op het gebied van de justitiële kinderbescherming veel veranderd. Het 
meest in het oog springend zijn de kwantitatieve ontwikkelingen. Vanaf het begin van 
de eeuw tot circa 1960 is er sprake van een voortdurende stijging van het absolute aan
tal kinderbeschermingspupillen (zie tabel 1.1 en 1.2). Relatief, per 10.000 minderjari
gen, begint dit aantal vanaf het begin van de jaren vijftig tot 1960 te dalen. In de periode 
1960-1980 wordt deze daling in sterke mate doorgezet en is er zelfs sprake van een hal
vering van het aantal pupillen, zowel absoluut als relatief. Na deze daling stijgt dit aantal 
weer vanaf het begin van de jaren tachtig tot heden. 

Vanaf 1953 vond er een teruggang van het aantal voogdijpupillen (voornamelijk 
naar aanleiding van de maatregelen van ontheffing en ontzetting) plaats. Het aantal 
ondertoezichtgestelde minderjarigen steeg tot 1961. De daling van het aantal maatrege
len in de periode 1960-1980 betrof zowel het aantal ondertoezichtstellingen als het aan
tal onheffingen, ontzettingen, de jeugd-tbr en de BB-maatregel (zie tabel 1.1). Tussen 
1960 en 1995 was er per saldo sprake van een sterke daling van deze laatstgenoemde 
vier zwaarste maatregelen van justitiële kinderbescherming. 6 Sinds 1984 is het totaal 
aantal tbr- en PIBB-pupillen (onder de zwaarste strafrechtelijke maatregelen voor jeug
digen) meer dan vervijfvoudigd, maar nog steeds gering (44 in december 1984, 254 in 
december 1995). 
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Tabel 1.1 

Aantal OTS-, voogdij- en overheidspupillen in Nederland per peiljaar (peildatum 31 december) 

Jaar aantal 
nieuw 
opge
legde 
ots-en 

aantal 
nieuw 
opge
legde 
ots-en 
per 
10.000 
minder
jarigen 

totaal 
aantal 
OÎS-

pupil-
lcn 

totaal 
aantal 
ots-
pupil-
len 
per 
10.000-
mmder-
jarigen 

aantal 
nieuwe 
pupil
len van 
ontzette 
ouders 

aantal 
nieuwe 
pupil
len van 
onthe
ven 
ouders 

totaal 
aantal 
voogdij 
pupil
len** 
vnl. 
onthef
fing/ont
zetting) 

totaal 
aantal 
tbr en 
PIBB-
(pupil-
len 

totaal 
aantal 
minder
jarigen 
in 
Neder
land 

1915 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 989 380 9937" 1803# 2.694.000# 
(0-21 jaar) 

1920 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1288 631 11571 2000# 3.021.824 

1923 665 2,1 - - 935 373 11421" 1822# 3.099.211* 

1925 1022 3,2 - - 930 539 10785" 1500# 3.163.000# 

1930 1899 5,8 - - 1234 759 11899 - 3.247.306 

1935 1894 5,6 - - 783 557 11104" - 3.353.542* 

1940 2481 7,2 - - 943 677 1.2395 - 3.459.778 

1946 5566 14,9 - - 1402 877 13944 1656# 3.726.254* 

1950 6512 16,7 16565 42,4 1201 1406 19993 1778 3.903.905 

1955 6322 15,0 19150 45,3 678 1229 19767 786 4.225.110 

1960 6238 13,7 21459 47,1 711 1435 18580 361 4.558.467 

1965 5463 11,2 20645 42,4 542 1833 18926* 207* 4.873.911 

1970 4424 9,0 18316 37,4 207 1635 17820 154 4.900.525 

1975 2679 5,5 12796 26,4 93 773 13296 100 4.853.066 

1980 2734 5,9 10304 22,2 37 540 10645 53 4.641.222 

1985 3171 7,4 11119 26,0 30 430 8269* 62 4.270.777 

1990 3379 10,1 11936 35,7 20* 218* 5180> 77 3.341.389 
(0-18 jaar) 

1995 4593 13,6 16865 49,8 20* 176* 8381> 254' 3.384.981 
(0-18 jaar) 

Niet bekend. 
Cijfers afkomstig van Chris Spindler, medewerker beleidsinformatie bij de Dienst Preventie, 
Jeugd en Sanctiebeleid van het Ministerie van Justitie 1945 ontbreekt. 
Schatting op basis van gegevens van het CBS. 
Aantal door de overheid gesubsidieerde voogdijkinderen (dat is de overgrote meerderheid, 
aldus het CBS). 
In dit schema wil dat zeggen tot 1950 het totaal aantal kinderen van ontzette of ontheven 
ouders dat onder voogdij van een rechtspersoon stond op 31 december van het peiljaar en van
af 1950 het totaal aantal pupillen dat onder voogdij van een voogdijinstelling staat. Hun ouders 
kunnen ontzet of ontheven zijn uit de ouderlijke macht, maar zij zijn soms ook wees en tegen
woordig vaker AMA, alleenstaande minderjarige asielzoeker. Vanaf het einde van de jaren 
zeventig tot 1983 werd de daling van het aantal voogdijpupillen afgeremd door de komst van 
alleenstaande minderjarige Vietnamese bootvluchtelingen (Junger-Tas c.s. 1992, blz. 92). Ook 
de toename vanaf 1990 in het aantal voogdijpupillen kan in zijn geheel worden toegeschreven 
aan toename AMA's (Ministerie van Justitie, Jaarboek 1996, blz. 64). Een goed overzicht van 
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het totaal aantal pupillen per jaar van wie de ouders ontzet of ontheven zijn uit de ouderlijke 
macht/voogdij ontbreekt. 

> Waarvan in 1990 532 AMA's en in 1995 3985 AMA's. Ter vergelijking: in 1988 werden (en 
stonden in totaal) 22 AMA's onder voogdij gesteld (Spindler, Ministerie van Justitie (1997b). 
Waarvan 222 onder een BB-maatregel, 22 jeugd-terbeschikkingstellingen en 10 pupillen onder 
de maatregel van Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (de maatregel die de BB en jeugd-
tbr eind 1995 verving). Informatie van Paul Linckens, Dienst Justitiële Inrichtingen van het 
Ministerie van Justitie. 

Schriftelijke bronnen: 
Spindler 1997a en b 
Ministerie van Justitie/Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, Jaarboek 1996 
Junger-Tas e.a. 1992 
Ministerie van Justitie/Directie Kinderbescherming, jaarverslagen vanaf 1955 t/m 1982 
CBS, Negentig jaren statistiek in tijdreeksen, 1899-1989; 
CBS, Toepassing der Kinderwetten, Statistiek jeugdcriminaliteit, Justitiële kinderbescherming, 
Burgerlijke en administratieve rechtspraak. 

Tabel 1.2 
Totaal aantal justitiële kinderbeschermingspupillen in Nederland per peiljaar 

Jaar totaal aantal kinderbeschermirigspupillen totaal aantal kinderbeschermingspupillen 

per 10.000 minderjarigen 

1915 11740 43,6 

1920 13571 44,9 

1925 - -
1930 - -
1935 - -
1940 - -
1945 - -
1950 38336 98,2 

1955 39703 94 

1960 40400 88,6 

1965 39778 81,6 

1970 36290 74 

1975 26192 54 

1980 21002 45,2 

1985 19450 45,5 

1990 17193 51,5 

1995 25500 75,3 

Tussen 1980 en 1995 n a m bovena l he t aantal k inde ren dat o n d e r toezicht van de kin

derrechter we rd gesteld sterk toe, zoals te zien is in tabel 1.1. De stijging van het aanta l 

maa t rege len van k inderbescherming in de periode 1980-1995 is vrijwel geheel te wij ten 

a a n de t o e n a m e van he t aantal ondertoezichts tel l ingen. In 1960 bedroeg he t absolute 

aantal OTS-pupillen (0 tot 21 jarigen) 21.459; in 1980 10.304. Zowel absoluut als relatief 

be t ekende dit ongeveer een halvering van het aantal pupil len. Tussen 1980 en 1995 
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steeg het absolute aantal ondertoezichtstellingen van pupillen tot 18 jaar van 8.642 naar 
16.865. Het aantal ondertoezichtstellingen per 10.000 minderjarigen in de leeftijd 0 tot 
18 jaar steeg tussen 1980 en 1995 met 112 procent. 7 

Over de uithuisplaatsingen van de pupillen, de duur van de ondertoezichtstellingen 
en de samenstelling van de kinderbeschermingspopulatie is het volgende bekend: In de 
periode 1960-1980 gingen de maatregelen minder vaak gepaard met een uithuisplaat
sing van de pupillen in pleeggezinnen, inrichtingen en (begeleid) op kamers. Vanaf 1980 
gingen de maatregelen weer vaker gepaard met uithuisplaatsingen. In 1960 was 61,7 
procent van de pupillen uit huis geplaatst en in 1972 38 procent. In 1980 verbleef 43 
procent van de OTS-pupillen elders dan thuis, in 1990 51 procent en in 1995 48 procent. 
Uit de jaarverslagen van het Ministerie van Justitie is af te leiden dat het aantal uithuis
plaatsingen tot 1968 is gestegen, daarna tot eind jaren zeventig is gedaald om tussen 
1980 en 1990 weer te stijgen. Na 1990 daalt het percentage uithuisplaatsingen weer 
enigszins. De toename van het aantal uithuisplaatsingen vanaf het begin van de jaren 
tachtig is onder meer te wijten aan de stijging van het aantal tehuisplaatsingen. Tussen 
1980 en 1995 verbleven relatief meer kinderbeschermingspupillen in inrichtingen. 
Daarnaast werd een groeiend aantal jongeren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf (tuchtschool bijvoorbeeld). 

Over de gemiddelde duur van de maatregelhulp in de jaren zestig en zeventig is wei
nig bekend. In vergelijking met de jaren tachtig en negentig eindigde de ondertoezicht
stelling toen vaker met een ontheffing of ontzetting. De pupillen kwamen in de loop van 
de recente periode minder lang in aanraking met de kinderbescherming. De gemiddelde 
duur van de ondertoezichtstelling is sinds 1980 afgenomen. In 1981 was de gemiddelde 
duur 4,2 jaar en in 1990 3 jaar. Vooral vanaf 1988 is er sprake van een daling van de 
gemiddelde maatregelduur. Deze afname hangt samen met de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18 jaar. Veel maatregelhulp aan 18 tot 21-jarigen 
werd toen plotseling afgebroken, omdat zij niet langer als minderjarig werden 
beschouwd. Na 1990 vond er een lichte stijging plaats van de gemiddelde duur van de 
ondertoezichtstelling. In 1995 was die 3,4 jaar. 

Het aantal jongens in de totale OTS-populatie in Nederland van de jaren tachtig en 
negentig was net als de voorgaande decennia iets groter dan het aantal meisjes (onge
veer 55 procent jongens tegenover 45 procent meisjes). In de categorie 0- tot 12-jarigen 
worden ongeveer evenveel meisjes als jongens bij de Raad voor de Kinderbescherming 
aangemeld. Bij de adolescente pupillen zijn jongens sterker vertegenwoordigd dan meis
jes. Het aantal OTS-meisjes is sinds 1980 nauwelijks toegenomen, slechts met drie pro
cent (Van der Laan c.s. 1997). Wat betreft de ondertoezichtstellingen in het algemeen zij 
verder vermeld, dat de stijging zich voordeed onder alle leeftijdscategorieën, maar rela
tief het grootst was onder de 0- tot en met 5-jarigen, vervolgens onder de 6- tot en met 
11 -jarigen en minder groot onder adolescenten. Absoluut gezien bevindt de grootste 
groep ondertoezichtgestelden zich echter in de leeftijdscategorie 12- tot en met 17-jari-
gen (Ministerie van Justitie 1997). 

In de totale kinderbeschermingspopulatie is momenteel één op de drie pupillen van 
niet-Nederlandse herkomst (GIS-rapport 1991, blz. 28; Junger-Tas c.s. 1992; Ministerie 
van Justitie 1997). In 1982 lag dat percentage bij de maatregel van ondertoezichtstelling 
nog op 13,6 (Van der Laan 1985, blz. 39). Het percentage Antilliaanse gezinnen is in de 
OTS-populatie sinds het begin van de jaren tachtig sterk gestegen, maar hun aandeel is 
nauwelijks groter dan hun aandeel in de totale bevolking in Nederland (Mertens 1993, 
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biz. 26). Bepaalde groepen allochtonen zijn oververtegenwoordigd (Surinaamse en 
Marokkaanse jeugdigen), maar niet in verhouding tot hun aantallen in de lagere sociaal-
economische klassen (Junger-Tas e.a. 1992, blz. 86). Vanaf de invoering van de Kinder
wetten in 1905 treffen de maatregelen van justitiële kinderbescherming vooral de lagere 
sociale milieus. 

Voor zowel de stijging als de daling van het aantal maatregelen van justitiële kinderbe
scherming zijn verschillende verklaringen gegeven. In de verklaringen voor de stijging 
wordt zowel verwezen naar een toegenomen ernst van, als naar een toegenomen 
bezorgdheid over jeugdcriminaliteit, gezinsgeweld en de andere moeilijkheden waar dit 
hoofdstuk mee begon. Opvallend is dat over de fluctuaties in dergelijke justitiële 
interventies in gezinnen wel eerder geschreven is, maar dat de uiteenlopende verklarin
gen niet of nauwelijks empirisch zijn onderzocht (Junger-Tas 1980 en 1981, Van der 
Laan 1990, Mertens 1990, 1993, Van Montfoort 1994). Dit was voor mij de aanleiding 
om onderhavig onderzoek te verrichten. 

Door middel van dit onderzoek wil ik proberen om verschillende verklaringen voor 
de naoorlogse daling en stijging van justitieel ingrijpen in gezinnen aan een nader onder
zoek te onderwerpen. De beschreven kwantitatieve ontwikkelingen kunnen te maken 
hebben met: a) veranderingen in het gedrag en de problemen van kinderen, b) veran
deringen in het gedrag en de problemen van ouders, c) wijzigingen in het optreden van 
kinderbeschermers en d) met een combinatie van de onder a, b en c genoemde ontwikke
lingen. Uit justitiële kinderbeschermingsdossiers kan worden afgeleid welke van deze 
verklaringen de meeste zeggingskracht hebben. Ofschoon deze dossiers vooral de visie 
van kinderbeschermers weergeven, laten zij eveneens zien welke problemen ouders en 
kinderen met elkaar hebben, wat in verschillende tijdsperioden wordt gezien als proble
matisch gedrag van ouders en kinderen, hoe de justitiële kinderbescherming hiertegen 
optreedt en of er op deze gebieden in de afgelopen decennia veranderingen zijn te be
speuren. Op eventuele wijzigingen in het gedrag van ouders en kinderen en in het optre
den van kinderbeschermers kunnen veranderingen in het systeem van de justitiële 
kinderbescherming, in wet en regelgeving van invloed zijn geweest. Dit is te onderzoeken 
door middel van een analyse van relevante literatuur en beleidsdocumenten. 

Vanwege de duidelijke daling en stijging van het aantal kinderbeschermingspupillen 
tussen 1960 en 1995 heb ik ervoor gekozen om alleen deze periode te bestuderen. Een 
tweede reden om het onderzoek te beperken tot de periode 1960-1995 is van praktische 
aard: het is erg moeilijk om complete dossiers van de ondertoezichtstellingen, ontheffin
gen en ontzettingen te vinden uit de periode vóór 1960. Omdat ik verwacht dat in het 
oog springende sociale veranderingen vooral in de kinderbeschermingsdossiers uit de 
jaren zeventig zullen blijken - met voorboden in de jaren zestig - heb ik ervoor gekozen 
om de dossiers uit de jaren zestig en zeventig apart van elkaar te analyseren. Omdat het 
relatieve aantal kinderbeschermingsmaatregelen vanaf het begin van de jaren tachtig 
begint te stijgen, heb ik de periode 1980-1995 in mijn dossieronderzoek opgevat als één 
tijdperk. 

Om de veranderingen in de omvang van het aantal justitiële kinderbeschermings
maatregelen beter te kunnen begrijpen, is het nodig om een precieze analyse te geven 
van de aard van de veranderingen in de kinderbescherming. De probleemstelling van dit 
onderzoek bestaat derhalve uit de volgende onderling samenhangende deelvragen: 
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Op welk gedrag van jeugdigen en/of hun ouders wordt er gereageerd door kinderbe
schermers en welke veranderingen zijn er de afgelopen decennia op dit gebied te 
ontdekken? Deze vraag verwijst naar de aard en de ernst van de gedragingen van ouders 
en kinderen die de aanleiding vormen voor het opleggen en verlengen van een 
kinderbeschermingsmaatregel. Zijn er verschuivingen te constateren tussen 1960 en 
1995 in afwijkend gedrag van jongeren? Vertonen kinderbeschermingspupillen bijvoor
beeld zwaarder agressief gedrag of ander delictgedrag, op basis waarvan zij een maatre
gel opgelegd krijgen? En hoe zit het met het gedrag van ouders? Is de ernst van 
verwaarlozing, mishandeling of incest dat de aanleiding of reden vormt voor een maat
regel van justitiële kinderbescherming de afgelopen decennia veranderd? 

Om de beschreven daling en stijging in de aantallen maatregelen te begrijpen, is niet 
alleen kennis nodig over het gedrag van ouders en kinderen dat de aanleiding of reden 
vormde voor het opleggen en verlengen van de maatregelen. Vraag is tevens op grond 
van welke overwegingen kinderbeschermers in de periode 1960-1995 welke beslissin
gen namen. Verwijzen kinderbeschermers bijvoorbeeld naar de vrije wil en eigen ver
antwoordelijkheid van jongeren, of hanteren zij juist gezagsargumenten en wijzen zij op 
de noodzaak van dwang? Er zal gekeken worden of er verschillen zijn te ontdekken in 
de overwegingen van kinderbeschermers om op te treden en in de aard van dit optreden 
ten aanzien van de verschillende categorieën cliënten - meisjes en jongens, jonge kinde
ren en adolescenten, allochtone en autochtone pupillen. Wordt het gedrag van bepaalde 
(allochtone) pupillen of van bepaalde ouders anders beoordeeld en worden voor verge
lijkbare problemen andere oplossingen (bijvoorbeeld een 'hardere' aanpak) voorgesteld? 

De laatste vraag uit de probleemstelling is van theoretische aard en luidt als volgt: 
Hoe kunnen eventuele veranderingen in het gedrag van jeugdigen of van ouders en in 
het optreden van kinderbeschermers worden geïnterpreteerd? De ontwikkelingen in het 
optreden tegenover jongeren en ouders zullen hiertoe worden begrepen vanuit de 
wijzigingen in de structuur en de plaats van de justitiële kinderbescherming in de Neder
landse samenleving en verschuivingen in de ouder-kindrelaties. De specifieke verande
ringen in de periode 1960-1995 zullen geïnterpreteerd worden in het licht van gangbare 
theorieën over de geschiedenis van de kinderbescherming en andere vormen van 
'beschavingsarbeid'. Deze theoretische noties worden in de volgende paragraaf toege
licht. 

2 Zorg en betrokkenheid, controle en civilisatie - een theoretische verkenning 
Hoe over kinderen en kinderbescherming wordt gedacht, is cultuurgebonden. Opvattin
gen veranderen in de tijd, naar plaats en sociale groep. In mijn onderzoek heb ik aan
sluiting gezocht bij veelvoorkomende sociaal-wetenschappelijke literatuur over de 
kinderbescherming en andere processen van sociale disciplinering of civilisering in ver
zorgingsstaten, ter beheersing van 'onaangepast' en verondersteld gevaarlijk gedrag. Om 
de wetenschappelijke tradities en het denken over de geschiedenis van overheidsin
menging in gezinnen te ordenen, kan de literatuur als volgt gegroepeerd worden: 
1. het vooruitgangsperspectief; 
2. het disciplineringsperspectief; 
3. het civilisatietheoretisch perspectief en de theorie van het beschavingsoffensief. 



Een simplificering van theoretische stellingnames is bij een dergelijke classificatie niet 
geheel te vermijden. In veel literatuur over ontwikkelingen in de justitiële kinderbe
scherming, vooral de recentere, is sprake van een combinatie van verschillende benade
ringen en theorieën. 8 

In kringen van jeugdrecht- en kinderbeschermingsdeskundigen domineert van oudsher 
een vooruitgangsgeloof: de opkomst en de uitbouw van overheidsinterventies in gezin
nen worden gezien als tekenen van vooruitgang, in het belang van het kind, om de nood 
in de gezinnen op te heffen, en vooral om het kind te helpen en te verbeteren: Tegen
over den greep naar het kind van den duivel met slangen in het haar, staat nu gelukkig 
de greep van den engel met rozen in de lokken. Zoo zie ik althans het werk des kinder
beschermers tegenover dat van de kinderbedervers. En één der schoonste deelen van dit 
werk zijn de Kinderwetten.' (De Visser 1930, blz. 4). 

Overheidsinmenging zou noodzakelijk zijn ter opheffing van sociaal 'dysfunctione-
ren' en bestrijding van normloosheid. De geschiedenis van overheidsinterventies in 
gezinnen wordt in deze benadering beschreven als een geleidelijk voortschrijdende 
humanitaire gevoeligheid en zorg. De maatschappij werd ingewikkelder en onsamen
hangender, bracht de jeugd van kwaad tot erger en de overheid bood daartegen een 
heilzaam tegenwicht. Deze opvatting is onder andere te vinden in de bundels De eerste 
kwarteeuw der kinderwetten (1930) en Vijftig jaar kinderwetten (1955). Bekende 
auteurs zijn bijvoorbeeld H. de Bie, J. Overwater, M.B. van de Werk, J.C Hudig, P.G. 
Prins en D.W.R. Mulock Houwer - mensen die zelf een belangrijke rol in de justitiële 
kinderbescherming speelden. 

Latere auteurs wijzen vooral op de (toegenomen) ernst van de problemen van de 
cliënten, de knelpunten en mogelijke verbeteringen in het functioneren van de 
kinderbescherming. Na een kritische beschouwing van het systeem, geven zij aan hoe 
hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht, teneinde de positie van de cliënten te 
verbeteren en hen beter te kunnen helpen (zie o.a. Rood-de Boer 1962, de bundel 75 
jaar Kinderwetten 1905-1980, Junger-Tas 1981, Doek & Drewes 1988, Gerris 1993, 
Veldkamp 1995). Opvallend aan deze stroming is de gerichtheid op praktische relevantie 
en de verbeteringen van de kinderbeschermingspraktijk, waarbij verondersteld is dat de 
kinderbescherming de kinderen baat brengt. Op basis van deze analyses zagen nieuwe 
wetten, maatregelen, methoden van werken en van registreren, en salaris- en subsi
dieregelingen het licht. In dit perspectief bestaan opvoedings- en gedragsproblemen 
echt, relatief onafhankelijk van de interpretatie en waarneming van de verzorgende 
beroepen. 

De tweede stroming, het disciplineringsperspectief, lijkt tegenover het vooruitgangsge
loof te staan. De geschiedenis van de kinderbescherming is in deze visie niet het verhaal 
van de vooruitgang en van de geleidelijk voortschrijdende humanitaire gevoeligheid, 
maar van een groeiende onderdrukking en betutteling (zie o.a. Platt 1969, Lasch 1977, 
Donzelot 1979, Dingwall es . 1983, Meyer 1983). 9 Zo is Platt (1969) van mening dat 
jeugddelinquentie en het kinderbeschermingssysteem 'uitgevonden' zijn om de heers
ende klassen te beschermen tegen gevaarlijke kinderen afkomstig uit de lage sociale 
milieus. Door de 'uitvinding' van criminaliteit bestendigt de kinderbescherming de infe
rieure sociale status en afhankelijkheid van jongeren uit de lagere klassen, aldus Piatt, en 
hiermee wordt meer kwaad aangericht dan goed gedaan. Overheidsingrijpen is in deze 
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optiek een vorm van sociale controle. De kinderbescherming wordt in deze benadering 
opgevat als een onderdeel van een repressief staatsapparaat ter beheersing en discipli
nering van de lagere klassen. Interventies door overheidsinstanties of instellingen 
gesubsidieerd door de overheid maken mensen meer afhankelijk van professionele 
hulpverleners. Professionals in de hulpverlening en zorgsectoren hebben een deel van 
de socialisatie-functie van het gezin overgenomen. Er is sprake van een toenemende 
bevoogding van en controle op gezinnen (Donzelot [1977] 1979, Van Nijnatten 1986). 
Om daarin nog effectiever te kunnen interveniëren putten beroepsopvoeders meer en 
meer uit de sociale wetenschappen, de psychologie, de psychoanalyse, de pedagogiek en 
de psychiatrie. Dit 'psy-complex' completeert en vervangt ten dele de openlijke dwang 
door de staat. Volgens theoretici die werken vanuit dit perspectief is er in de lagere socia
le milieus sprake van een crisis van het gezin. Deze crisis zou onlosmakelijk verbonden 
zijn met de toename van interventies door 'psy'-deskundigen: 'And poor families knew 
nothing about this grid, since it went against their customary experience of assistance, 
repression, and medicine and placed them, without defenses, in the field of a tutelary 
complex whose internal boundaries melted away and whose external limit became 
imperceptible' (Donzelot 1979, biz. 149). Mensen afkomstig uit de lagere klassen zouden 
zich klein laten houden door hulpverleners afkomstig uit de hogere klassen. 

Vooral het werk van de Jacques Donzelot is zeer belangrijk geweest voor het denken 
over de geschiedenis van de kinderbescherming. Deze Franse socioloog heeft zich bij het 
schrijven van zijn La police des families sterk laten inspireren door de ideeën van Michel 
Foucault over de disciplinerende macht van de staat. Donzelot heeft het over een 'poli
cing' en kolonisering van het gezin, en dan vooral van arme gezinnen door onpersoon
lijke overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde instanties, door 'het 
sociale' - waaronder de justitiële kinderbescherming. Volgens Donzelot zijn allerlei 
sociale krachten aan het werk die de onderdrukking van de staat proberen te maskeren 
door zich te presenteren als werkende in het belang van het kind, het welzijn en de 
bevrijding van het gezin: 'Set within this double network of social guardians and techni
cians, the family appears as though colonized. There are no longer two authorities facing 
one another: the family and the apparatus, but a series of concentric circles around the 
child: the family circle, the circle of technicians, and the circle of social guardians. A 
paradoxical result of the liberalization of the family, of the emergence of children's 
rights, of a rebalancing of the man-woman relationship: the more these rights are pro
claimed, the more the strangle hold of a tutelary authority tightens around the poor 
family. In this system, family patriarchalism is destroyed only at the cost of a patriarchy 
of the state. (...) Juvenile court: a visible form of the state-as-family, of the tutelary 
society' (Donzelot 1979, biz. 103, 104). 

Het doel van deze kolonisering van het gezin via 'het sociale' is om onder het mom 
van de vergroting van het publieke welzijn de macht van de staat te versterken, de effec
tiviteit van sociale controle te vergroten, en de kosten te besparen: ' . . . to ensure the good 
fortune of the state ...' (biz. 7). Met als gevolg een toenemende betutteling van het gezin. 

Op basis van het werk van Foucault en Donzelot en andere sociologen die door deze 
auteurs beïnvloed zijn, heeft Carol van Nijnatten (1986) de manier van registreren in 
152 rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming in het arrondissement Alkmaar 
geanalyseerd. De helft van de door hem onderzochte rapporten was geschreven in de 
periode 1927-1933, de andere helft in de periode 1974-1976. De rapportages uit de jaren 
dertig waren korter en bondiger en leken meer op procesverbalen van de politie door de 
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letterlijke verslagen van de gesprekken met informanten en gezinsleden. Overeenkom
stig de verwachting waren de raadsrapporten uit de jaren zeventig minder moralistisch 
van toon en ogenschijnlijk minder normatief door het gebruik van sociaal-wetenschap
pelijke termen en interpretaties. Van Nijnatten is van mening dat de kinderbescherming 
op deze wijze haar imago van kinderdief en autoritaire instantie van zich af heeft 
geschud: 'Zij kan het vertrouwen van de cliënt winnen door haar eigenlijke justitiële 
aard te versluieren en te benadrukken dat de primaire interesse het kind en zijn relaties 
betreft' (blz. 163). Deze vervaging van de bewijsvoering in de raadsrapporten heeft ech
ter negatieve gevolgen voor de positie van de cliënten, aldus Van Nijnatten, omdat zij 
dan niet weten op grond van welke normen hun gedrag wordt beoordeeld. De bevin
dingen van Van Nijnatten over veranderingen in de registratie in raadsrapporten zijn 
een ondersteuning van de theorie van Donzelot. 

Net als Donzelot ziet de Amerikaanse historicus Christopher Lasch (1977) zijn gezin
nen steeds meer afhankelijk geworden van onpersoonlijke instellingen en hun mede
werkers - artsen, psychiaters, pedagogen, leerkrachten, gezinsvoogden, kinderrechters 
en andere beroepsopvoeders: 'Having first declared parents incompetent to raise their 
offspring without professional help, social pathologists "gave back" the knowledge they 
had appropriated - gave it back in a mystifying fashion that renderdered parents more 
helpless than ever, more abject in their dependence on expert opinion' (Lasch 1977, blz. 
18). 

De opkomst van door de overheid gesubsidieerde verzorgingsinstellingen en het 
daarmee gepaard gaande professionaliseringsproces zouden de capaciteit van mensen 
om zichzelf te helpen hebben aangetast, zoals de industrialisering de controle van arbei
ders over hun eigen werk heeft weggehaald. Volgens Lasch is er een verband tussen de 
industrialisering en de professionalisering van de verzorging. Sinds de industriële revo
lutie is de productieve functie van gezinnen overgenomen door de fabrieken. Professio
nals en opvoedingsdeskundigen houden toezicht op en beheersen het privéleven van de 
arbeiders. Lasch ziet dit als een nieuwe vorm van kapitalistische overheersing. Kapitalis
ten controleren via 'scientific management' de arbeiders in de fabrieken en via opvoe
dingsdeskundigen hun privéleven en de opvoeding van hun kroost. Deze verbinding 
tussen de opkomst van door de overheid gesubsidieerde professionals en de toeëigening 
van de sociale controle die vroeger een zaak was van families, buren en andere particu
liere personen is het beste te zien in het justitiële kinderbeschermingssysteem, aldus 
Lasch. 

De theorie van het beschavingsoffensief kan worden gezien als een brug tussen het civi-
lisatietheoretisch perspectief, dat in de volgende alinea wordt besproken, en de hiervoor 
besproken theorieën die een disciplineringsperspectief gemeen hebben. De theorie van 
het beschavingsoffensief ziet de toegenomen bemoeienis van overheidswege met het 
privéleven als een bedoeld proces, als gevolg van het doelbewuste optreden van (groe
pen) mensen. Het concept 'beschavingsoffensief' is inhoudelijk vergelijkbaar met Fou-
caults begrip van 'disciplinering' (De Regt 1984). Volgens auteurs die het begrip 
beschavingsoffensief gebruiken - zoals De Rooy, De Regt, Kruithof en Van Krieken - kan 
de kinderbescherming echter niet louter als een instrument van sociale disciplinering en 
sociale controle van bovenaf worden beschouwd. Hun kritiek op het disciplineringsper
spectief in bijvoorbeeld het werk van Donzelot en Lasch is dat instanties als de kinderbe
scherming te veel als een vorm van 'klasse-controle' en de lagere klassen te veel als een 
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passief object worden gezien. Mensen laten zich niet zo gemakkelijk manipuleren. De 
lagere klassen zijn enerzijds niet altijd even ontvankelijk voor het beschavingsoffensief 
van de 'hogere' burgers en kunnen anderzijds hun eigen goede redenen hebben om zich 
te beroepen op bijvoorbeeld de justitiële kinderbescherming (De Regt 1984, Van Krieken 
1985, Kruithof & De Rooy 1987, vgl. Gordon 1988, Dekker 1985). Mannen en vrouwen 
uit de arbeidersklasse hebben in het verleden om verschillende redenen een actieve rol 
gespeeld bij de invoering en uitbreiding van de kinderbescherming - vaak als een reactie 
op hun materiële omstandigheden en geestelijke nood. De betrekkingen tussen kinder
beschermers en cliënten hebben kortom dwingende aspecten, maar niet alleen 'de 
machtigen' hebben macht. Het idee van een sociale disciplinering door de overheid en 
door de overheid gesubsidieerde beroepsopvoeders kan volgens deze auteurs beter ver
vangen worden door het begrip sociale interactie, bezien in de context van wijdere 
interdependenties (Van Krieken 1991, blz. 138). Zij sluiten daarmee aan bij het civilisa -
tietheoretisch perspectief. 

Civilisatietheoretici veronderstellen dat veranderingen in machts- en afhankelijk
heidsrelaties de mentaliteit en het gedrag van mensen beïnvloeden. Auteurs die vanuit 
dit perspectief schrijven hebben, behalve de bovengenoemde auteurs die vanuit de theo
rie van het beschavingsoffensief schrijven, niet expliciet over ontwikkelingen in de justi
tiële kinderbescherming geschreven, maar wel over het gedrag en de moraal van 
jongeren, ouders en professionals dat de basis is waarop de justitiële kinderbescherming 
intervenieert. Binnen deze theoretische stroming wordt gewezen op het belang van lan-
ge-termijn-ontwikkelingen in de Westeuropese samenleving, waarbij de verhouding 
tussen machtigen en minder machtigen evenwichtiger zou zijn geworden en de eisen 
van zelfcontrole vermeerderden en dwingender van aard werden (Elias [1939] 1982; De 
Swaan 1982, 1989; Goudsblom 1983 en 1997; Wouters 1990). In samenhang met het 
door de centrale overheid verworven geweldsmonopolie en uitbreiding van interdepen
denties worden mensen gedwongen om in het dagelijks leven hun agressieve en 
gewelddadige impulsen te beheersen. Dit vereist een grotere zelfdwang: de fysiek sterke
ren hebben zich bijvoorbeeld moeten inbinden tegenover de zwakkeren. Door deze 
'sociale dwang tot zelfdwang' vervult het geweten of 'superego' in de loop der tijd in toe
nemende mate een gedragsregulerende functie. Hierdoor stemmen de meeste mensen 
als vanzelf hun gedrag af op de relatief geweldloze verhoudingen in de samenleving. De 
groei en verdichting van de ketens van interdependenties brachten een groeiend besef 
van menselijke gelijkwaardigheid teweeg: 

'Wat verandert is de wijze waarop mensen met elkaar te leven hebben; dus verandert 
hun gedrag; dus verandert hun bewustzijn en hun drifthuishouding als geheel' (Elias 
1982 [1939], blz. 286). De egalisering van de machtsverhoudingen en de democratise
ring van de samenleving heeft de sociale dwang tot inperking van de driftuitingen ver
sterkt en tevens de acceptatie van onbeheerst gedrag verder verminderd. Het gebruik 
van agressie en geweld door burgers zou meer uitzondering zijn geworden en een grote
re geschoktheid, afkeer en verontwaardiging teweegbrengen. 

De Swaan (1982) heeft ontwikkelingen op de lange termijn in de verhouding tussen 
machtigen en minder machtigen getypeerd als een verschuiving van een 'bevelshuis
houding' naar een 'onderhandelingshuishouding'. Deze verschuiving kan worden toe
gepast op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren in het 
algemeen en ouders en kinderen in het bijzonder (zie bijvoorbeeld het werk van Du 

22 



Bois-Reymond; vgl. De Swaan 1997), maar ook tussen hogeren en lageren in de organi
satie, en tussen professionele hulpverleners en cliënten. Een onderhandelingshuishou
ding veronderstelt meer gelijkwaardigheid en minder directe dwang en geweld in 
opvoedings- en hulpverleningsrelaties, wat tevens hogere eisen stelt aan de zelfdiscipline 
van mensen. In samenhang met een groeiende invloed van de overheid en een toename 
van overheidsinterventies is de ongelijkheid tussen machtigen en minder machtigen na 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland afgenomen. Dit betekende restricties voor de 
machtigen en meer vrijheid voor de minder machtigen, zoals kinderen. In plaats van 
enkele vaste, van bovenaf opgelegde normen werden voor de minder machtigen meer 
alternatieve gedragswijzen en gevoelsuitingen toelaatbaar, maar steeds onder de voor
waarden van wederzijds overleg en wederzijdse toestemming: 
'Mensen moeten daarbij meer rekening houden met meer aspecten van meer andere 
mensen op meer momenten en moeten ook hun neiging tot dwang en zelfverheffing 
sterker beteugelen' (De Swaan 1982, blz. 99). 
Omgangsvormen die op onderlinge instemming berusten gaan dus niet gepaard met 
(straat)geweld, zelfverheffing of racisme. In de hulpverlening zouden machtsverschillen 
meer dan voorheen worden verhuld. Hulpverleners en cliënten zeggen bijvoorbeeld 
samen naar oplossingen te zoeken (De Swaan 1982). 

De notie van bevels- naar onderhandelingshuishouding van De Swaan is empirisch 
onderzocht door Manuela du Bois-Reymond en haar medewerkers. De onderzoekers 
hebben in een interculturele studie over modernisering van ouder-kind relaties een 
typologie opgesteld van opvoedingsrelaties die loopt van traditionele bevelshuishouding, 
via tussenvormen, naar onderhandelingshuishouding (Du Bois-Reymond 1997). In de 
ruim honderd onderzochte gezinnen (zonder hulpverleningsindicatie) troffen de onder
zoekers eveneens een ambivalente vorm aan, die tegenstrijdige elementen bevat van 
zowel een onderhandelings- als een bevelshuishouding. De traditionele bevelshuis
houding bleek voor ouders van nu geen geaccepteerde relatievorm meer te zijn. Een 
dergelijke ouder-kind relatie werd slechts zelden aangetroffen. Uit interviews met he
dendaagse Nederlandse ouders (geboren rond 1940/1945) bleek dat tijdens hun jeugdja
ren een 'bevelscultuur' nog de norm was, en een onderhandelingscultuur zeldzaam, ook 
in de hogere milieus. Een bevelscultuur in traditionele zin is 'historisch out', schrijft Du 
Bois-Reymond (blz. 72). Hoe hoger het milieu, des te groter is tegenwoordig de kans dat 
kinderen in een onderhandelingscultuur leven. Ook het leven in een stiefgezin of 
'gebroken' gezin lijkt een overleg- en onderhandelingsstijl te bevorderen. Overeenkom
stig de verwachting was in de meest onderhandelingsgezinde gezinnen de mate van 
informalisering het grootst. In deze gezinnen worden geen strakke gedragsregels en fat
soensnormen aangetroffen. In de opvoeding wordt tegenwoordig dus minder nadruk 
gelegd op gehoorzaamheid en dwang. Ouders volgen hun kinderen meer in hun behoef
ten en verlangens dan vroeger (De Regt 1988; Brinkgreve & De Regt 1993). Aandacht en 
affectie, of onthouding hiervan, behoort hun gedrag in de gewenste richting te buigen. 

Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen enige concluderende opmerkingen worden 
gemaakt. Vanuit globale theorieën kunnen feitelijke ontwikkelingen zoals de beschre
ven fluctuatie in het opleggen van maatregelen van justitiële kinderbescherming niet 
direct worden verklaard. De genoemde visies zijn daarvoor te algemeen van aard. De 
hiervoor beschreven theoretische inzichten en beweringen heb ik dan ook niet kunnen 
of willen toetsen. Ik heb onderzocht of er attenderende begrippen aan konden worden 
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ontleend die gebruikt kunnen worden om de daling en stijging in justitieel ingrijpen in 
gezinnen te verklaren. In deze studie gaat het uiteindelijk om het in beeld brengen van 
processen die veranderingen in justitieel ingrijpen begrijpelijk kunnen maken. In zowel 
de wetenschappelijke literatuur als de vakliteratuur over justitie, het justitiële kinderbe
schermingsapparaat, de professionele hulpverlening en de situatie van probleemjonge
ren in Nederland treft men regelmatig allerlei veronderstellingen aan die geïnspireerd 
zijn door deze theorieën. De volgende meer of minder wetenschappelijk gefundeerde 
interpretaties kwamen uit de literatuurverkenning naar voren. 

De daling van het aantal justitiepupillen in de jaren zestig en zeventig wordt regelmatig 
gerelateerd aan de groei van de niet-justitiële hulpverlening, de ontwikkeling van aller
lei 'lichtere' vormen van 'vrijwillige' en alternatieve hulpverlening, die justitiële inter
venties voorkomen of vermijden (Junger-Tas 1980). De toename van deze 'psy'-
deskundigen die zich met gezinnen bemoeien, een subtiele vorm van disciplinering, 
heeft een deel van de directe dwang door justitie overbodig gemaakt. Theoretisch gezien 
is deze stelling te situeren in het disciplineringsperspectief. De ontwikkeling van bevels
huishouding richting onderhandelingshuishouding wijst (onder meer) op een vermin
derd gebruik van hiërarchische dwang en een grotere toepassing van egalitaire controle. 
Ook op grond van deze these van De Swaan kan men in de jeugdzorg een verschuiving 
verwachten van 'dwanginterventies' naar 'vrijwillige hulpverlening', een vermindering 
van gedwongen maatregelen en een grotere aandacht voor wat jongeren en ouders zelf 
willen. Het is de vraag of de geschetste kwantitatieve ontwikkelingen op het gebied van 
de justitiële kinderbescherming hiervan een uitdrukking vormen en of hierin dan na 
1980 een ommekeer heeft plaatsgevonden. Immers, de recente stijging van justitieel 
ingrijpen kan gezien worden als een uitbreiding van de formele controle van de kant van 
justitie, een vermeerdering van externe dwang en hiërarchische controle op gezinnen. 

Voor de toename van de kinderbeschermingspopulatie vanaf de jaren tachtig geven 
de auteurs die werken vanuit een vooruitgangstraditie en die zich vooral op de institu
ties richten, verschillende verklaringen. Gewezen wordt op veranderingen in het kin
derbeschermingssysteem zelf en de plaats van de kinderbescherming in het bredere veld 
van jeugdzorg, op de bezuinigingen op de niet-justitiële hulpverlening (Van der Laan 
1990) en de voorrangsregeling voor justitiepupillen in de residentiële hulpverlening 
(Bartels 1987). Het tekort aan plaatsen in tehuizen zou oneigenlijk gebruik van justitië
le maatregelen in de hand werken. Om een tehuisplaatsing daadwerkelijk te kunnen 
realiseren, zou men overgaan tot het opleggen van een maatregel van justitiële kinder
bescherming en dit zou geleid hebben tot de groei van het aantal justitiepupillen. 

Verdere verklaringen worden in deze optiek gezocht in de zwaarder en complexer 
wordende jeugd- en opvoedingsproblemen (Mertens 1993). Het aantal allochtone jon
geren voor wie hulpverlening op vrijwillige basis minder geschikt is, zou toenemen, 
evenals het aantal jeugdigen in één-oudergezinnen en delinquente jongeren (Van der 
Laan 1990). De justitiële kinderbescherming zou bovendien vaker geconfronteerd wor
den met zware vormen van gezinsproblematiek zoals kinderverwaarlozing, kindermis
handeling en incest, waarbij justitieel ingrijpen dringend noodzakelijk is (Van Montfoort 
1989, 1994). Ook zou de kinderbeschermingspopulatie 'psychiatrischer' zijn geworden 
(Boendermaker 1995, vgl. Doreleijers 1995). 

Een verklaring voor het toegenomen aantal justitiële maatregelen kan eveneens 
worden gevonden in het werk van Lasch (1977) die, zoals gezegd, schrijft vanuit een dis-
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ciplineringsperspectief. De professionalisering van de hulpverlening ging in zijn optiek 
gepaard met meer opvoedingsonzekerheid bij ouders door de uitbreiding van het hulp
aanbod aan gezinnen. Als gevolg van de kolonisering van het privéleven door overheids
instanties en door de overheid gesubsidieerde hulpverleners zouden meer ouders zich 
onmachtig voelen in de opvoeding van hun kinderen, en minder in staat zijn hun kinde
ren duidelijke regels aan te leren. De overheid en hulpverlening, waaronder de justitiële 
kinderbescherming, nemen vervolgens een deel van hun opvoedingsverantwoordelijk
heid over. 

Civilisatietheoretici wijzen op de verhoging van de eisen die aan de zelfbeheersing 
van mensen worden gesteld. Op basis van deze notie kan in het algemeen een toegeno
men gevoeligheid voor antisociaal en agressief gedrag worden verwacht. Wie Recht in 
beweging leest, het beleidsplan van het Ministerie van Justitie uit 1990, kan zich niet 
aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een verminderde acceptatie van alterna
tieve en deviante gedragswijzen. Volgens het Ministerie zou Nederland onder het motto 
'moet kunnen' voorheen een wel zeer tolerante houding aangenomen hebben jegens 
alternatieve kleding, pornografie, krakers, het illegaal copiëren van grammofoonplaten, 
druggebruik, criminaliteit, echtscheiding en alternatieve gezins- en samenlevingsvor
men (Ministerie van Justitie 1990, blz. 15). Deze moet-kunnen-cultuur diende volgens 
de Minister van Justitie vervangen te worden door een resocialiserend kun je niet 
maken! (NRC Handelsblad 26-3-1991). Vraag daarbij blijft vanzelfsprekend of er onder 
uitvoerend justitiewerkers, kinderrechters en kinderbeschermingsinstanties sprake is 
van een verminderde tolerantie ten opzichte van antisociaal gedrag van (bepaalde) jon
geren of ouders - een overgang van verzorging naar bestraffing - en als dat een uitkomst 
is van de analyse van het onderzoeksmateriaal, hoe dergelijke veranderende opinies het 
beste begrepen kunnen worden. Het is mogelijk dat men zich meer of sneller zorgen 
maakt over allerlei vormen van ongeremd gedrag dan voorheen en dat er sprake is van 
een normverhoging onder kinderbeschermers. Vraag is of zij alerter reageren op allerlei 
vormen van afwijkend gedrag. De verhoging van de sociale eisen van zelfcontrole zou 
gepaard zijn gegaan met een vermindering van de controle van buitenaf, door andere 
mensen. De Swaan (1992) en Kapteyn (1985, 1989, 1993) veronderstellen dat door 
deze verzwakking van de externe controles voor veel jongeren de verleiding om het ver
keerde pad op te gaan groter is geworden. Volgens hen kan meer delinquent en deviant 
gedrag worden verwacht bij sommige categorieën jongeren, met name bij sommige 
allochtone groepen. 1 0 Laatstgenoemden zijn vaker gesocialiseerd in een 'bevelshuis
houding', in meer autoritaire (gezins)milieus. Hierdoor zouden zij een achterstand heb
ben in de ontwikkeling van zelfcontrole, waarop in Nederland gerekend wordt (Kapteyn 
1992). u 

Volgens criminologen zoals Bovenkerk en Jongman (en hun medewerkers) is er 
daarnaast ook sprake van selectiviteit in de justitiepraktijken in Nederland. 1 2 Door de 
vermindering van de werkgelegenheid in de jaren tachtig vereist de toegang tot de 
beschikbare banen meer onderwijs en scholing èn een groter vermogen tot zelfcorrectie 
en zelfdiscipline. Veel jongeren van Surinaamse, Marokkaanse en Turkse origine verke
ren vergeleken met autochtone jongeren in een achterstandspositie op cruciale gebie
den. Dit bemoeilijkt maatschappelijke acceptatie. Op basis van deze redenering kan 
worden verwacht dat justitiewerkers inclusief justitiële kinderbeschermers bij allochtone 
jongeren en ouders eerder van mening zijn dat een regulerende druk van buitenaf, i.e. 
van de justitiële kinderbescherming, gewenst is (vgl. Van der Laan 1990). Zij intervenië-
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ren waarschijnlijk eerder en 'harder' in allochtone dan in autochtoon Nederlandse 
gezinnen. 

Dit zijn de redeneringen die ik heb onderzocht. In hoeverre empirische steun te vinden 
is voor deze veronderstellingen is in de eerste plaats nagegaan door middel van een 
analyse van kinderbeschermingsdossiers. Verder is gebruik gemaakt van relevante litera
tuur, documenten, statistisch materiaal en gesprekken met enkele kinderbeschermings
deskundigen (zie voorwoord). Vooral de jaarverslagen en beleidsnota's van de directie 
kinderbescherming/jeugdbescherming en reclassering en de rapporten van het WODC 
van het Ministerie van Justitie verschaften cijfermatige gegevens, alsmede informatie 
over de wetgeving en nieuwe beleidslijnen. 

3 Dossieronderzoek 
Om de vragen te beantwoorden die in de probleemstelling zijn geformuleerd heb ik 206 
dossiers bestudeerd afkomstig van het Bureau Kinderrechter van de arrondissements
rechtbank Dordrecht. Deze dossiers vormen het belangrijkste onderzoeksmateriaal. Het 
dossieronderzoek betrof de in de jaren 1960-1995 uitgesproken ondertoezichtstellingen, 
ontheffingen, ontzettingen en de maatregelen van jeugd-tbr en.plaatsing in een inrich
ting voor buitengewone behandeling (zie verder paragraaf 4). De analyse was kwalitatief 
van aard. Daarnaast zijn de dossiergegevens ook kwantitatief verwerkt. De meeste aan
dacht ging uit naar de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en van de 
gezinsvoogdij en naar de beschikkingen van de kinderrechter. Zij beslissen tenslotte over 
het al dan niet (voortzetten van) justitieel ingrijpen. 

Via een analyse van rechtbankdossiers kunnen we iets te weten komen over de men
taliteit van kinderbeschermers over een langere tijdsperiode. De dossiers verschaffen een 
beeld van het optreden, de meningen, waarnemingen, overwegingen en beslissingen 
van kinderrechters, de politie, maatschappelijk werkers en andere functionarissen werk
zaam bij een Raad voor de Kinderbescherming, in de gezinsvoogdij en de residentiële 
jeugdhulpverlening. De dossiers tonen de vragen, denkbeelden, oordelen en formule
ringen van de rapporteurs. Toch is het niet zo dat dit bronnenmateriaal alleen de pre
occupaties van de rapporteurs weerspiegelt. De rapporten, en de in de dossiers 
bijgevoegde brieven van cliënten, spreekuurverslagen en verslagen van verhoor van de 
cliënten, zeggen ook iets over het gedrag en de moeilijkheden van de cliënten (vgl. Gor
don 1988). Overigens is niet iedereen het daar mee eens. Er bestaat een controverse tus
sen sociale wetenschappers met een meer constructivistische opvatting en sociale 
wetenschappers met een meer realistische opvatting (voor een precieze uiteenzetting 
van beide standpunten met voorbeelden, zie Gomperts 1992). In een sociaal constructi
vistische benadering worden problemen opgevat als constructies of producten van 
bijvoorbeeld hulpverleners en kinderbeschermers. Wetenschappers met een meer realis
tische zienswijze zijn van mening dat dit een te eenzijdige benadering is omdat de men
sen om wie het gaat, de cliënten van kinderbeschermingsinstanties bijvoorbeeld, in deze 
optiek te veel worden beschouwd als objecten en te weinig als subjecten. Niet alleen de 
machtigen hebben macht. Linda Gordon (1988), die de dossiers van kinderbescher
mingsinstanties in Boston (VS) uit de periode 1880-1960 heeft geanalyseerd op het 
thema gezinsgeweld, geeft een duidelijk argument voor een meer realistische zienswijze 
in haar boek met de veelzeggende titel Heroes of Their Own Lives: The power of labe-
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ling, the representation of poor people's behavior by experts whose status is defined 
through their critique of the problematic behavior of others, coexists with real family 
oppressions' (biz. 295). Naast de constructie van problemen bestaat er ook werkelijk lijden. 

Kan deze 'werkelijkheid' getoond worden door middel van een analyse van dossiers 
die geconstrueerd zijn door kinderbeschermers, hulpverleners en andere professionals? 
Cicourel en Garfinkel hebben in de jaren zestig al gewezen op de eenzijdigheid van dit 
bronnenmateriaal, zoals ook van de cijfers van politie en justitie. Ethnomethodologen 
zoals Cicourel en Garfinkel laten zien dat de beschrijvingen van de rapporteurs een bij
drage leveren aan de constructie van de werkelijkheid. Cicourel verrichtte bijvoorbeeld 
onderzoek naar de behandeling van jeugddelinquenten op basis van participerende 
observatie bij de politie en justitiële instanties en op basis van een analyse van de rap
porten en processen-verbaal van deze instanties. In The Social Organization of Juvenile 
Justice laat hij zien dat de 'feiten' in deze dossiers en in de statistieken van de politie 
gebaseerd zijn op de interpretaties en keuzes van de betrokken justitiewerkers. Cicourel 
maakt duidelijk dat vergelijkbaar antisociaal gedrag heel anders wordt uitgelegd en 
begrepen naar gelang de achtergrondinformatie die de betrokken politiemensen of justi
tiewerkers hebben over de jongeren, bijvoorbeeld informatie over het sociaal-econo
misch en cultureel gezinsmilieu van herkomst, de volledigheid van het gezin, criminele 
antecedenten van de ouders, enzovoorts. Dingwall, Eekelaar en Murray (1983) laten 
vergelijkbare sociale processen zien in hun studie gebaseerd op participerende observa
tie, interviews en documentenonderzoek naar de besluitvorming van 'sociale-controle 
instanties' in Groot-Brittannië om kinderen al dan niet als mishandeld te registreren. 
Scott (1990) betoogt in haar recensie van Gordons studie naar gezinsgeweld dat kinder
beschermingsdossiers alleen de perceptie van de rapporteurs weergeven en dat onder
zoekers op basis van dergelijk bronnenmateriaal alleen uitspraken kunnen doen over die 
geconstrueerde werkelijkheid. Door middel van dossieronderzoek kan men volgens 
Scott alleen laten zien hoe de definities van problematisch gedrag door professionals ver
anderen en welk gedrag in een bepaalde tijdsperiode als problematisch wordt gezien of 
niet. De recente stijging van het aantal meldingen van kindermishandeling bijvoorbeeld, 
zegt volgens haar iets over de toegenomen aandacht en bezorgdheid voor dit probleem 
en niets over een werkelijke toename van kindermishandeling. Gordon (1990) is het 
hier wel mee eens maar zij is van mening dat je dit niet los kunt zien van de werkelijke 
problemen die mensen ervaren, bijvoorbeeld van de 'actual fists battering women's and 
children's bodies and competing understandings of those assaults' (Gordon 1990, biz. 
853). Bewijzen hiervoor vond zij juist in de dossiers. De dossiers die zij heeft onderzocht 
- en dit blijkt ook uit de verschillende dossierfragmenten die zij geeft in haar boek - geven 
regelmatig het gezichtspunt, de acties en het gedrag van de cliënten weer. Ook in mijn 
dossiers is regelmatig sprake van ouders die zelf de hulp van kinderbeschermingsinstan
ties inroepen, van kinderen die volgens ouders, kinderen en andere betrokkenen wor
den mishandeld door hun ouders en in het ziekenhuis belanden, van ouders die 
mishandeld worden door hun kinderen, van jeugdigen die fietsen of brommers stelen, 
andere vermogensdelicten plegen of andere mensen met een mes neersteken, van kin
deren die contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming omdat zij hun 
ouders 'van de voogdij geschrapt' willen hebben, van meningen van professionals die 
beïnvloed worden door de mening van de betrokken cliënten (bijvoorbeeld over het al 
dan niet uithuisplaatsen van een kind) en van cliënten die de beslissingen van kinderbe
schermers aanvechten. De spreekuurverslagen, verslagen van autoanamneses, de andere 
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rapportages en de brieven van de cliënten zelf tonen niet alleen de omgang met en visie 
van kinderbeschermers, maar ook het gezichtspunt van de cliënten en de aard van hun 
moeilijkheden zoals jeugdcriminaliteit, verwaarlozing en mishandeling van kinderen. Het 
zou een verlies van belangrijk materiaal betekenen, als onderzoekers dergelijke dossiers 
alleen zouden gebruiken als 'bewijs' om iets te kunnen zeggen over de visie en het optre
den van kinderbeschermers. Zij zijn immers niet de enige registrerende personen in de 
dossiers. Via de rapporten (en de bijgevoegde brieven en kanttekeningen van cliënten) 
weerklinken - min of meer vertekend - de meningen en de dingen die gezegd zijn door de 
cliënten, door ouders en kinderen. Ook Straus en Gelles, die belangrijk Amerikaans (inci-
dentie)onderzoek op het gebied van gezinsgeweld op hun naam hebben staan, zijn van 
mening dat 'it is necessary to abandon the terminology ... which identifies the cases 
known to protective service workers as the "official" or "reported" rate, and the rate from 
our survey as the "real" rate of child abuse. Both are reported rates and both are real 
rates' (Straus & Gelles 1986, biz. 475). 

Een antwoord op de vraag of ik voor een realistische dan wel een constructivistische 
benadering van dossieranalyse zou kiezen, vond ik door de rijke inhoud van de dossiers 
(zie de volgende subparagraaf 'de inhoud van de dossiers'). Net als Linda Gordon heb ik 
gekozen voor de gulden middenweg, voor beide standpunten. Kinderbeschermingsdossiers 
bestaan namelijk uit een overvloed van materiaal. Dit neemt niet weg dat het dossiermate
riaal behoedzaam geïnterpreteerd moet worden omdat we niet precies weten in hoeverre 
de dossiers een beeld geven van werkelijk gedrag bij ouders en kinderen. Op deze vraag 
geven noch de voornoemde auteurs, noch de dossiers enig antwoord. Vanwege deze en 
andere belangrijke beperkingen die verbonden zijn aan een analyse van kinderbescher
mingsdossiers heb ik gedrag ook gereconstrueerd uit statistisch materiaal en studies van 
andere onderzoekers over jeugdgedrag, jeugdcriminaliteit en gedrag van ouders (hierover 
meer in de subparagraaf 'de beperkingen van het dossiermateriaal'). Waar mogelijk heb ik 
gekeken in hoeverre de dossieranalyse hierdoor al dan niet wordt bevestigd. 

De inhoud van de dossiers 
Elk kinderbeschermingsdossier bevat verslagen over de aanleiding tot het raadsonder
zoek, het verloop van het onderzoek, de voorgeschiedenis van het cliëntsysteem (ont
staan problemen), de huidige situatie - gedrag van mogelijk 'maatregelkind' (thuis, op 
school, bij werk), de situatie van de ouders (bijvoorbeeld waar en hoe ze wonen), van 
andere kinderen - verslagen van de gesprekken over de (opvoedings)situatie, mogelijke 
oplossingen, een samenvatting en conclusie, een advies (wel/geen OTS en/of andere 
maatregelen) en de uiteindelijke beschikking van de kinderrechter. In de meeste dossiers 
zijn gegevens die door derden zijn verstrekt opgenomen: processen-verbaal van de 
politie, verslagen van persoonlijkheidsonderzoeken en brieven van cliënten, buren of 
familieleden. De dossiers bevatten tevens de rapportages - behandelingsplannen, voort
gangsverslagen, adviezen voor verlenging van de maatregelen - vanuit de gezinsvoogdij 
aan de kinderrechter en van de tehuizen en inrichtingen aan de gezinsvoogdij en de kin
derrechter. De tehuizen en inrichtingen bevinden zich niet alleen in het arrondissement 
Dordrecht, maar in dorpen en steden verspreid over heel Nederland. De beslissingen van 
de kinderrechter zijn gebaseerd op de rapportages van de Raad voor de Kinderbescher
ming en - in een later stadium als de 'maatregelhulp' eenmaal loopt - op die van de 
(gezins)voogden die zich op hun beurt kunnen baseren op verslagen van de residentiële 
hulpverlening. In zaken die de ouderlijke macht, voogdij, de strafrechtelijke vervolging 

28 



van minderjarigen betreffen, nemen de justitiële autoriteiten - de kinderrechter, de 
rechtbank, de officier van justitie - een beslissing aan de hand van dergelijke rapporta
ges, waaronder die van de Raad voor de Kinderbescherming. Betrokkenen werden en 
worden meestal gehoord. De beslissingen van de (kinder)rechter hebben de vorm van 
een beschikking: ten aanzien van voogdijkwesties, (beëindiging van, verlenging van) 
kinderbeschermingsmaatregelen, (opheffing van) uithuisplaatsingen, de vaststelling van 
de ouderbijdragen, enzovoorts. Hiertegen staan de rechtsmiddelen van verzet en hoger 
beroep open. Dergelijke stukken, ook van de beslissingen in appèl, zijn tevens te vinden 
in kinderbeschermingsdossiers. Het gaat bij de laatste om stukken van meer formele 
aard. Dit wil niet zeggen dat ze voor het kinderbeschermingsproces niet van belang zou
den zijn: ze zeggen veel over het verloop van een zaak, wat er met de jongeren (en hun 
ouders) is gebeurd. De rapporten van de Raad, van de (gezins)voogdij en van derden 
(politie, vrijwillige jeugdhulpverlening, tehuizen en inrichtingen) werpen een licht op 
het gedrag van de jongeren, hun ouders, de opvoedingssituatie en de motiveringen voor 
de beslissingen van de justitiële kinderbescherming. 

In tientallen van de door mij onderzochte dossiers zaten brieven van ouders en kin
deren, spreekuurverslagen van de kinderrechter, processen-verbaal van verhoor door de 
politie en tehuisverslagen waarin de jeugdigen en hun ouders sprekend werden opge
voerd. Vooral in de recente periode bevatten de dossiers veel informele (telefoon)noti-
ties van de beroepskrachten, namelijk in meer dan de helft van de dossiers. In drie 
dossiers zaten krantenartikelen over de zaak of de situatie in het gezin. 

De meeste stukken in de dossiers ontstaan omdat de wet de betrokken functiona
rissen de verplichting tot schriftelijke rapportage oplegt of naar aanleiding van een voor
af gevraagd voorlichtingsrapport door degenen die moeten beslissen (kinderrechter, 
openbaar ministerie, rechtbank). De Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrech
ter kunnen op hun beurt derden om voorlichting vragen, bijvoorbeeld een verslag van 
een persoonlijkheidsonderzoek aan een Riagg of een rijksinrichting waar de jongere ver
blijft. Mondeling verstrekte informatie door derden (de school, de buren enzovoorts) 
zullen raadsmedewerker en gezinsvoogden veelal in hun eigen rapporten verwerken. 
Het geheel vormt de legitimatie van de acties en de te treffen maatregelen. De rapporta
ge kan voor de rapporteurs zelf (en hun superieuren) als een reflectie fungeren ter 
formulering van het antwoord op de vraag hoe er in hun ogen het beste verder gewerkt 
kan worden met de cliënten. 

De beperkingen van het dossiermateriaal 
De beoordeling van kinderbeschermers van het gedrag van jongeren, hun ouders en de 
motieven voor het opleggen van maatregelen zijn dus niet volstrekt willekeurig. 
Uiteindelijk zijn ze mede gebaseerd op het kinderbeschermingssysteem zelf en de daarbij 
behorende juridische regels, subsidievoorwaarden, circulaires en taakopvattingen (vgl. 
Cicourel 1968, Dingwall c.s. 1983; voor de ethische zijde van het gebruik van de discre-
tionaire bevoegdheid van eerstelijns-werkers, zie Soetenhorst-de Savornin Lohman 
1990). Het belangrijkste nadeel van een analyse van kinderbeschermingsdossiers hangt 
hiermee samen. Zaken die de cliënten en andere belanghebbenden belangrijk vinden, 
kunnen buiten de beschouwing van de kinderbeschermer blijven. Op hun beurt kunnen 
kinderbeschermers aan bepaalde, voor andere betrokkenen onbelangrijke, details heel 
veel aandacht besteden. Een volledig inzicht in de aanleiding, de verrichte werkzaamhe
den en het verloop van het onderzoek kunnen de dossiers niet bieden. Ze geven nooit 
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een compleet beeld van de gezinssituatie en het gedrag van de betrokken personen. Het 
niet noemen van omstandigheden in een dossier betekent nog niet de afwezigheid daar
van. De dossiers geven wel inzicht in de opvoedingspraktijken die als minder geschikt 
voor kinderen werden en worden beschouwd. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het 
beeld over het gedrag en de situatie van de gezinsleden negatiever of juist positiever is 
dan ze in werkelijkheid zijn, afhankelijk van het doel van de rapporteur: het opleggen of 
verlengen van de maatregel of juist niet (vgl. De Swaan e.a. 1979). De rapporteur 
'schrijft toe' naar de conclusie. 

Een tweede nadeel van het dossiermateriaal is dat het geen beeld geeft van de selec
tieprocessen die vooraf zijn gegaan aan de totstandkoming van de dossiers. Na de aan
melding van een gezin bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt besloten of er wel 
of niet tot raadsonderzoek wordt overgegaan. Ook al zit er in mijn dossiermateriaal een 
aantal gezinnen bij wie de kinderrechter de voorgestelde maatregel heeft afgewezen of 
bij wie de Raad voor de Kinderbescherming het maatregelrequest heeft ingetrokken, 
mijn studie gaat uiteindelijk alleen over gezinnen bij wie functionarissen besloten heb
ben een raadsonderzoek in te stellen. Over de kinderen bij wie geen raadsonderzoek 
heeft plaatsgevonden is in deze studie niets te vinden. 

Een laatste nadeel dat vermeld dient te worden, is de ongelijkheid van de informatie 
in de verschillende dossiers. Soms hebben de rapporteurs te weinig tijd om de rapporta
ges goed bij te houden. Sommige cliënten zijn erg zwijgzaam. Soms is er bij Cliënten van 
buitenlandse afkomst geen gebruik gemaakt van tolken, soms wel. In het laatste geval 
kan de informatie 'gekleurd' zijn door tolken. In sommige dossiers wordt over een 
bepaald onderwerp uitgebreid verslag gedaan, in andere niet of zeer summier. Vanwege 
dit bezwaar is dossiermateriaal voor kwantitatief onderzoek minder geschikt: dan dient 
immers de informatie in de dossiers in categorieën ingedeeld en gecodeerd te worden. 
Sommige informatie in de dossiers kan echter niet genoeg vereenvoudigd worden om 
goede categorieën te vormen voor een kwantitatieve analyse. Op basis van dossierana
lyse kunnen we dus ook geen uitspraken doen over de prevalentie van bepaalde proble
men in de kinderbeschermingspopulatie, een ander nadeel. Veranderingen in de aard, 
de ernst en betekenis van problemen, in de definiëring van problemen, van bijvoorbeeld 
armoede of kinderverwaarlozing, kunnen wel blijken uit een kwalitatieve analyse van 
het materiaal. Via kwalitatief onderzoek wordt een statistisch minder representatieve 
maar meer betekenisvolle en inhoudelijk relevante analyse verkregen. 

Schuyt ([1986] 1995) karakteriseert dergelijk onderzoek als intensief onderzoek. 
Vergeleken met extensief onderzoek (bijvoorbeeld grootschalig survey-onderzoek) is het 
voordeel van intensief onderzoek, aldus Schuyt (blz. 115), 'gelegen in de grotere gede
tailleerdheid van de onderzochte verschijnselen (personen, situaties, redeneerpatronen, 
motivaties en dergelijke) en in de realistischer conclusies die men uit de observaties kan 
trekken.' Intensief onderzoek leent zich niet voor theorietoetsing, maar wel voor 
theorievorming. Via intensief onderzoek kan worden gegeneraliseerd naar de aard van 
verschijnselen, zoals de aard van de opvoedingssituaties waarin kinderbeschermers 
ingrijpen, hun motieven voor en hun manier van interveniëren. Anders dan de meeste 
methodologen is Schuyt verder van mening dat extensief onderzoek een goede voorbe
reiding vormt voor het verklarende, intensieve onderzoek en niet andersom (blz. 114). 
Door middel van het onderhavige kwalitatieve, intensieve dossieronderzoek wil ik pro
beren om het beschikbare cijfermateriaal over kinderbeschermingszaken en jeugdcrimi
naliteit in een meer betekenisvolle context te plaatsen. 
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Omdat de ontwikkelingen die uit mijn dossieronderzoek blijken niet naar alle 
kinderbeschermingszaken in Nederland te generaliseren zijn, heb ik constanten en ver
anderingen van gedrag ook gereconstrueerd uit statistisch materiaal over jeugdgedrag en 
jeugdcriminaliteit (o.a. CBS; directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministe
rie van Justitie), uit onderzoekingen naar het gedrag van autochtone en allochtone jon
geren (o.a. Junger 1990, Maliepaard 1985, Sansone 1991, Werdmölder 1990) en uit 
onderzoek naar kinderverwaarlozing en (seksuele) kindermishandeling (o.a. Draijer 
1988, Baartman & Van Montfoort 1992). 

Zoals vermeld is het optreden van kinderbeschermers, hun beoordeling van het 
gedrag van de cliënten en hun motiveringen voor het opleggen van een maatregel mede 
afhankelijk van het kinderbeschermingssysteem zelf en de daarbij behorende juridische 
regels. Daarom zijn de ontwikkelingen in het kinderbeschermingssysteem bij de analyse 
betrokken. Bron van onderzoek was een gerichte bestudering van literatuur, jaarversla
gen van het Ministerie van Justitie, beleidsnota's, wet- en regelgeving en andere gege
vens over de institutionele geschiedenis, de veranderingen in de structuur en de plaats 
van de kinderbescherming in de samenleving en eventuele wijzigingen in het regime 
van het kinderrecht. 

Het arrondissement Dordrecht 

Zijn dossiers uit één arrondissement voldoende om een gedetailleerd antwoord te geven 
op de probleemstelling en om eventuele verschillen te ontdekken in de aard en de ernst 
van de problematiek van de verschillende categorieën pupillen en hun ouders en in het 
optreden van kinderbeschermers tijdens de afgelopen decennia? Het gekozen arrondis
sement, Dordrecht, omvat een groot aantal gemeenten. De justitiële instellingen aldaar 
zijn werkzaam in de regio's Drechtsteden, Gorinchem, Leerdam en een groot deel van de 
regio Zuidhollandse Eilanden. Getuige de cijfers van het CBS en de informatie van de 
Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie is 
het arrondissement Dordrecht representatief voor de beschreven fluctuatie in het aantal 
kinderbeschermingspupillen, de verhouding jongens-meisjes, het percentage uithuisge-
plaatste pupillen en het percentage allochtone jongeren dat geconfronteerd is met een 
maatregel. Eind 1974 stonden in het arrondissement Dordrecht bij voorbeeld 606 min
derjarigen onder toezicht van de kinderrechter, I 3 587 per 100.000 minderjarigen. Eind 
1982 waren dit er 367 (229 per 100.000 minderjarigen) en eind 1995 436 (356 per 
100.000 minderjarigen). In het arrondissement Dordrecht was medio jaren negentig 29 
procent van de kinderbeschermingspupillen allochtoon. 1 4 Ook dat is vergelijkbaar met 
het landelijke aandeel. 

Het is mogelijk dat de werkwijze en de gegroeide samenwerkingsverbanden van de 
justitiële kinderbescherming in Dordrecht niet precies dezelfde zijn als in andere 
arrondissementen in Nederland. 1 5 Uit het jaarboek 1996 van het Ministerie van Justitie 
blijkt bijvoorbeeld dat het arrondissement Dordrecht één van de laagste percentages 
jeugdigen onder een ondertoezichtstelling of andere maatregel van kinderbescherming 
heeft (Amsterdam scoort het hoogst). Misschien zijn de moeilijkheden van probleemge
zinnen in dit gebied minder ernstig dan gemiddeld of is de Raad er terughoudender in 
het uitlokken van kinderbeschermingsmaatregelen en worden alleen de ergste gevallen 
met een maatregel geconfronteerd. Ik heb overigens geen aanwijzingen kunnen vinden 
voor de stelling dat Dordrecht bespaard is gebleven voor bepaalde sociale problemen of 
dat de omvang van bepaalde risicogroepen (ongeschoolden, werklozen, allochtonen) er 
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afwijkt van het landelijk gemiddelde (Schrameyer 1981; Verschoor 1987, Bureau voor 
Onderzoek en Statistiek van de gemeente Dordrecht 1996). Eén op de drie jongeren van 
12 tot en met 17 jaar in de gemeente Dordrecht zegt zelf wel eens iets te hebben gesto
len (Kees 1997). Uit landelijk zelfrapportage onderzoek komt naar voren dat ongeveer 
38 procent van de ondervraagde 12 tot en met 17-jarigen in het voorafgaande schooljaar 
een of meer strafbare feiten heeft gepleegd (Van der Laan 1997). Volgens de statistieken 
zijn jongeren in de Drechtstreek niet berucht om hun misdaad of ongewoon crimineel. 
Andere zorg- en hulpverleningsinstellingen dan de kinderbeschermingsinstanties zijn er 
normaal vertegenwoordigd. 

In het licht van de doel- en probleemstelling van mijn onderzoek vormen eventuele 
lokale verschillen overigens geen belangrijke belemmeringen. De ontwikkelingen in de 
justitiële kinderbescherming vanaf de jaren zestig die ik in deze studie beschrijf, hebben 
zich - soms eerder, soms later, soms meer en soms minder intens - ook in andere arron
dissementen in Nederland voorgedaan. Enkele Dordtse dossiers betroffen zaken die 
overgenomen waren van kinderbeschermingsinstanties uit andere arrondissementen in 
Nederland. Deze verslagen en een tiental dossiers uit andere arrondissementen dat ik 
gelezen heb (deze zijn vanzelfsprekend niet in dit onderzoek betrokken) vond ik zeer 
vergelijkbaar met de rapporten geschreven door functionarissen werkzaam in het arron
dissement Dordrecht. 

4 De selectie van de dossiers 
Het dossieronderzoek betreft een inhoudsanalyse van in de jaren 1960-1995 uitgespro
ken ondertoezichtstellingen, ontheffingen, ontzettingen, plaatsingen in een inrichting 
voor buitengewone behandeling en jeugd-terbeschikkingstelling, alsmede enkele afwij
zingen van een maatregel van ondertoezichtstelling. In totaal zijn 206 dossiers geanaly
seerd. De maatregelen betreffen regelmatig meerdere kinderen (in totaal circa 370). De 
dossiers geven meestal informatie over verschillende kinderen en gaan soms over meer
dere generaties van kinderbeschermingspupillen. Bij de selectie heb ik één pupil per dos
sier centraal gesteld. 

Omdat de recente stijging van het aantal justitiële maatregelen vrijwel geheel ver
klaard kan worden uit de stijging van het aantal ondertoezichtstellingen, heb ik vooral 
OTS-dossiers geselecteerd. De OTS wordt tegenwoordig wel 'de koning van de maatrege
len' genoemd, omdat deze maatregel het vaakst wordt opgelegd (zie tabel 1.1). Zwaarde
re kinderbeschermingsmaatregelen worden in vergelijking met de ondertoezichtstelling 
niet vaak opgelegd. 

In het OTS-archief van de arrondissementsrechtbank Dordrecht zijn 2668 dossiers 
aanwezig afkomstig uit de periode 1960-1995; 1 6 1128 begonnen in de jaren zestig, 639 
in de jaren zeventig en 901 in de jaren tachtig en eerste helft van de jaren negentig. Hier
uit heb ik 182 OTS-dossiers geselecteerd (6,8 procent); 67 begonnen in de jaren zestig (6 
procent), 44 in de jaren zeventig (6,9 procent) en 71 in de jaren tachtig en begin jaren 
negentig (7,9 procent). De drie periodes zijn dus min of meer gelijk vertegenwoordigd. 

In eerste instantie heb ik de dossiers willekeurig geselecteerd. Bepaalde categorieën 
jeugdigen die belangrijk zijn voor mijn onderzoek kwamen hier onvoldoende in voor, te 
weten kinderen jonger dan twaalf jaar en allochtonen. Daarom heb ik de geselecteerde 
dossiers aangevuld met dossiers van jonge kinderen en allochtonen, die daardoor over
vertegenwoordigd zijn. 
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Naar sekse zijn de onderzochte OTS-dossiers een goede afspiegeling van het totale aantal 
ondertoezichtstellingen in de genoemde decennia in het gekozen arrondissement. Tabel 
1.3 laat zien hoe de door mij onderzochte OTS-dossiers zich verhouden tot het totale 
dossierbestand in het OTS-archief van de rechtbank Dordrecht wat betreft de verhou
ding jongens-meisjes. 

Tabel 1.3 
Overzicht van de kinderen die centraal zijn gesteld in de onderzochte OTS-dossiers naar sekse 
(N=182) in vergelijking met de kinderen in het totale aantal dossiers uit de periode 1960-1995 
in het OTS-archief van de arrondissementsrechtbank Dordrecht (N=2668), naar decennium 
van raadsonderzoek, in percentages 

1960-1970 / 970-1980 1980-1995 

onder ots- onder ots- onder ots-
zochte arcbief zochte archief zochte archiet 
ots- Dordrecht ots- Dordrecht ots- Dordrecht 
dossiers dossiers dossiers 
(N=67) (N=1128) (N=44) <N=639) (N=71) (N=901) 

jongens 57% 53% 52% 57% 56% 55% 

meisjes 43% 47% 48% 43% 44% 45% 

Allochtone kinderen zijn zoals gezegd oververtegenwoordigd in de onderzochte OTS-
dossiers (zie tabel 1.4 op de volgende pagina). Op theoretische gronden is gekozen voor 
een oververtegenwoordiging van allochtone gezinnen, opdat ik voldoende dossiers zou 
hebben om de aard van de problemen en aanpak van deze gezinnen door justitiële kin
derbeschermers te kunnen vergelijken met die van autochtone gezinnen. Twee verkla
ringen voor de stijging in het aantal justitiële interventies in gezinnen verwijzen immers 
naar het toegenomen aantal allochtonen in Nederland (zie paragraaf 2 van dit hoofd
stuk). Kinderen werden allochtoon genoemd als zij een niet-Nederlandse nationaliteit 
hadden, in het buitenland waren geboren of indien minstens één van de ouders in het 
buitenland was geboren. 1 7 In de onderzochte jaren-zestig-dossiers waren de allochtone 
pupillen vrijwel allemaal van Indonesische of Ambonese herkomst. In de jaren zeventig 
waren de allochtone pupillen vooral van Surinaamse en Indonesische afkomst of afkom
stig uit een Zuideuropees land. In de jaren tachtig en negentig ging het vooral om pupil
len van Indonesische, Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. Tabel 
1.4 laat zien dat de oververtegenwoordiging van allochtonen het grootst is in de onder
zochte dossiers uit de jaren zestig. 

Naar leeftijd van de kinderen ten tijde van de aanmelding vormen de onderzochte 
dossiers niet helemaal een juiste afspiegeling van de ondertoezichtstellingen in het 
arrondissement Dordrecht in de periode 1960-1995. Na willekeurige selectie bleken kin
deren onder de twaalf jaar weinig voor te komen in de OTS-dossiers uit de jaren zestig 
en zeventig. Omwille van de vergelijking zijn de geselecteerde dossiers uit de jaren zestig 
en zeventig aangevuld met dossiers van kinderen jonger dan twaalf jaar. Naar leeftijd 
zijn de door mij onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig en zeventig dus waar
schijnlijk geen goede afspiegeling van 'Dordrecht'. In hoeverre zij oververtegenwoordigd 
zijn is niet bekend. Het bleek erg moeilijk om de precieze leeftijd van alle kinderen in het 
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OTS-archief bij aanmelding te achterhalen. De categorie 0- tot 6-jarigen en de adoles
centen in de onderzochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig zijn waarschijn
lijk meer representatief vertegenwoordigd. Landelijk was volgens de cijfers van het 
Ministerie van Justitie de verhouding tussen de leeftijdscategorieën 0 tot 6 jaar, 6 tot 12 
jaar en 12 tot 21 (18) jaar bij aanvang van de maatregel in 1980 namelijk 1:2:5. Voor 
1960, 1970 en 1995 ontbreken dergelijke gegevens. Het Ministerie hanteert dan andere 
leeftijdscategorieën en geeft een verdeling van die andere categorieën in de totale OTS-
populatie of van het totaal aantal gemelde kinderen bij de Raad, en niet van het aantal 
kinderen bij aanvang van de maatregel. Wel is bekend dat de grootste groep ondertoe-
zichtgestelden zich in 1995 in de leeftijdscategorie 13- tot 16-jarigen bevindt (Ministerie 
van Justitie 1997, blz. 62). 

Tabel 1.4 
Overzicht van de kinderen die centraal zijn gesteld in de onderzochte OTS-dossiers naar buiten
landse afkomst (N=182) in vergelijking met de kinderen in het totale aantal dossiers uit de 
periode 1960-1995 in het OTS-archief van de arrondissementsrechtbank Dordrecht (N=2668), 
naar decennium van raadsonderzoek, in percentages 

1960-1970 i 970-1980 1980-1995 

onder ots- onder ots- onder ots-

zochte archief zochte archief zochte archief 

ots- Dordrecht ots- Dordrecht ots- Dordrecht 

dossiers dossiers dossiers 

(N=67) (N=1128) (N=44) (N=639) (N=71) (N=901) 

autochtoon 78% 96% 75% 89% 60% 80% 

allochtoon 22% 4% 25% 11% 40% 20% 

De leeftijd van de kinderen die in de onderzochte dossiers centraal zijn gesteld, ligt tot 
1988 tussen 0 en 21 jaar, en na 1988 - in verband met de verlaging van de meerderja-
righeidsgrens - tussen 0 en 18 jaar. De onderzochte dossiers zijn ingedeeld in de leef
tijdscategorieën 0 t/m 5 jaar, 6 t/m 11 jaar en 12 t/m 18 (21) jaar. Een indeling naar 
leeftijd is overigens enigszins arbitrair omdat de looptijd van de maatregel meestal enige 
jaren is. Sommige kinderen zijn op jonge leeftijd aangemeld en blijven tot aan hun 
meerderjarigheid in het kinderbeschermingssysteem - bij anderen kan de maatregel na 
een jaar al beëindigd zijn. Tabel 1.5 (op de volgende pagina) geeft de leeftijdsverdeling 
ten tijde van de aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming in de door mij 
onderzochte OTS-dossiers. 

Het OTS-archief van de rechtbank Dordrecht bevat tevens dossiers waarin de Raad het 
maatregelrequest introk of waarin de kinderrechter besloot tot een afwijzing van de 
ondertoezichtstelling. Hoeveel afwijzingsdossiers zich bevinden in dit archief is niet 
bekend. De 14 afwijzingen die in de onderzochte OTS-dossiers zitten, zijn niet afwijkend 
wat betreft sekse, leeftijd en etniciteit. Zowel jongens als meisjes, jonge kinderen en ado
lescenten en allochtonen en autochtonen zijn hierin vertegenwoordigd. 
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Tabel 1.5 

Overzicht van de kinderen die centraal zijn gesteld in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers 
(N=182) naar leeftijd bij aanmelding en decennium van raadsonderzoek, in percentages 

1960-1970 1970-1980 1980-1995 

onder onder onder
zochte zochte zochte 
ots- ots- ots-
dossiers dossiers dossiers 
(N=67) (N=44) (N=71) 

0-6 jaar 22% 25% 20% 

6-12 jaar 27% 18% 17% 

12-21 jaar 5 1 % 57% 63% 

Naast deze 182 OTS-dossiers heb ik 24 dossiers uit het arrondissement Dordrecht geana
lyseerd van zwaardere maatregelpupillen. Het gaat hier om 17 dossiers waarin de ouders 
ontzet ol ontheven zijn van de ouderlijke macht of voogdij, om 2 jeugd-tbr dossiers en 
om 5 plaatsingen in een inrichting voor buitengewone behandeling. Dit heb ik gedaan 
omdat de kans bestaat dat in situaties waarin vroeger een zware maatregel werd opge
legd, tegenwoordig een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken. Het is mogelijk dat de 
zwaardere kinderbeschermingsgezinnen van de jaren zestig, waarin vergelijkbaar ouder
lijk en jeugdgedrag voorkomt als tegenwoordig, niet in de OTS-popuIatie zitten, maar in 
de dossiers van ontzettingen en ontheffingen uit de ouderlijke macht of de dossiers van 
jeugd-tbr- en PIBB-pupillen. Om te kijken of er sprake was van veranderingen of con
stanten in de aard van het gedrag van ouders en kinderen die met de kinderbescherming 
te maken krijgen, heb ik tevens 24 dossiers over deze zware maatregelen gecodeerd en 
geanalyseerd. 

De dossiers over ontzettingen en ontheffingen zijn te vinden tussen de zogenaamde 
'roldossiers' in het archiei van de rechtbank Dordrecht - tussen alle zaken die onder de 
competentie van de meervoudige kamer van de rechtbank vallen. Deze dossiers bevinden 
zich derhalve tussen dossiers betreffende faillissementen, echtscheidingen, krankzin
nigenverklaringen, ondercuratelestellingen, onteigeningen, adoptie- en alimentatiezaken 
en dossiers die verhalen op de bijstandswet bevatten. Hoeveel dossiers van ontzettingen 
en ontheffingen dit archief bevat, is niet bekend. Een paar honderd vermoed ik. Ik heb 5 
dossiers uit de jaren zestig, 5 uit de jaren zeventig en 7 uit de jaren tachtig en negentig 
geanalyseerd en gecodeerd. In deze dossiers uit de jaren zestig ging het om 3 meisjes en 2 
jongens, in de jaren zeventig om 4 meisjes en 1 jongen en in de jaren tachtig en negentig 
om 4 meisjes en 3 jongens. Wat de leeftijd bij aanmelding betreft was de verdeling als 
volgt: In de jaren zestig dossiers ging het om 2 adolescenten en 3 jonge kinderen, in de 
jaren zeventig dossiers eveneens om 2 adolescenten en 3 jonge kinderen en in de jaren 
tachtig en negentig om 3 adolescenten en 4 jonge kinderen. Eén meisje uit deze jaren-
zestig-dossiers was allochtoon, één meisje uit deze jaren-zeventig-dossiers en drie kinde
ren uit deze jaren-tachtig- en negentig-dossiers. 

De jeugd-tbr- en PIBB-dossiers zijn te vinden in de centrale archieven van het Minis
terie van Justitie in Den Haag. Deze dossiers over 'overheidspupillen' uit de jaren zestig 
en zeventig zijn geordend in de zogenaamde semi-statische archieven van het Ministerie. 
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De dossiers van overheidspupillen uit de jaren tachtig en negentig bevinden zich ongeor
dend op de afdeling Justitiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie. In de periode 1960-
1995 zijn enige tientallen jongeren in het arrondissement Dordrecht geconfronteerd met 
deze zware strafrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen. Hoeveel precies is niet be
kend. Het gaat hier altijd om adolescenten. De 7 zaken in de door mij onderzochte dos
siers betreffen 2 jeugd-terbeschikkingstellingen uit de jaren zestig, 1 PIBB uit de jaren 
zeventig en 4 PIBB's uit de jaren tachtig en negentig. In de jeugd-tbr dossiers uit de jaren 
zestig gaat het om 2 autochtoon Nederlandse jongens, in de jaren zeventig om 1 Suri
naamse jongen en in de jaren tachtig en begin jaren negentig om 1 Nederlandse jongen, 
1 Antilliaan, 1 Marokkaan en 1 Surinaamse jongen. 

Tabel 1.6 laat de aantallen en percentages van de verschillende soorten maatregeldos
siers zien. We zien in deze tabel dat sommige ondertoezichtstellingen overgaan in een 
andere maatregel. Bij sommige kinderen is de ene ouder onheven van en de andere 
ouder ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij. 

Tabel 1.6 
De onderzochte Dordtse dossiers naar maatregelsoort en decennium van onderzoek, in per
centages en absolute aantallen (N=206) 

Maatregel decennium 

jaren 
'60 

van raadsonderzoek 

jaren 
'70 

jaren 
80 & '90 

totaal 

civiele ots 55% 
41 

72% 
36 

51% 
42 119 

strafr. ots 9% 
7 

2% 
1 

11% 
9 17 

ots en 
ontheffing/ontzetting 

8% 
6 

4% 
2 

12% 
10 18 

ots en 
jeugd-tbr/PIBB 

7% 
5 

4% 
2 

8% 
7 14 

ontheffing/ 
ontzetting 

7% 
5 

10% 
5 

9% 
7 17 

jeugd-tbr 3% 
2 2 

PIBB 2% 
1 

5% 
4 5 

afwijzing ots/ 
intrekking request 

11% 
8 

6% 
3 

4% 
3 14 

totaal 74 50 82 206 

Concluderend kan worden gesteld dat de door mij onderzochte OTS-dossiers 7 procent 
vormen van het totale aantal dossiers uit de periode 1960-1995 in het arrondisse
ment Dordrecht, en een fractie zijn van het totale aantal ondertoezichtstellingen in 
Nederland. Zij zijn een juiste afspiegeling van het totale aantal ondertoezichtstellingen in 
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het gekozen arrondissement in de periode 1960-1995 naar het decennium waarin de 
maatregelen zijn opgelegd en naar sekse. Naar etniciteit en leeftijd zijn de dossiers geen 
goede afspiegeling van het OTS-archief te Dordrecht. In de onderzochte dossiers zijn 
allochtone kinderen sterk oververtegenwoordigd, en jonge kinderen enigszins. Door 
naast de 182 OTS-dossiers ook 24 dossiers van zware kinderbeschermingsmaatregelen te 
onderzoeken, zijn deze eveneens oververtegenwoordigd in de door mij onderzochte 
dossiers. In de beschrijvende statistiek en analyse van de dossiers heb ik steeds rekening 
gehouden met deze vertekening. De tabellen in het vervolg van dit boek gaan daarom 
vrijwel alleen over de onderzochte OTS-dossiers. Indien van belang wordt hierbij cijfer
materiaal vermeld over het totale aantal gecodeerde en geanalyseerde dossiers. In de 
kwalitatieve analyse van het materiaal zijn de veranderingen die de dossiers laten zien in 
de aard en de aanpak van de problemen steeds gecontroleerd voor het soort maatregel, 
net als voor etniciteit, sekse en leeftijd. 

De onderzochte dossiers hebben allemaal een code gekregen zodat de anonimiteit 
van de personen om wie het gaat gewaarborgd is. De informatie is op een zodanige wij
ze verwerkt dat het voor de lezer niet mogelijk is deze op individuele cliënten terug te 
voeren. Uit mijn codes (en de informatie en fragmenten uit de dossiers die ik in de ver
schillende hoofdstukken geef) blijkt steeds de sekse, de etniciteit, de leeftijd van het kind 
bij aanmelding, het jaar van aanmelding en het soort maatregel (zie verder noot 3 in 
hoofdstuk 3). Met schriftelijke toestemming van het Ministerie van Justitie zijn de vind
plaatsen en archiefcodes van de onderzochte dossiers bij mij verkrijgbaar. 

5 Kenmerken van de gezinnen in de onderzochte OTS-dossiers 
In deze paragraaf laat ik enkele kenmerken zien van de gezinnen in de OTS-dossiers, te 
weten: de gezinssamenstelling, de sociaal-economische situatie van de gezinsleden zoals 
hun uitkeringsafhankelijkheid, het beroepsniveau van de vaderfiguur en de dagbeste
ding van de kinderen die ik centraal heb gesteld in de dossiers. Dit zijn kenmerken die 
vaak genoemd worden als het gaat om de kinderbeschermingspopulatie. Wellicht ten 
overvloede: de onderzochte dossiers zijn niet geselecteerd op de kenmerken van de 
gezinnen die ik nu ga bespreken. Ik presenteer ze cijfermatig omdat dit mijns inziens een 
goede indruk geeft van het soort gezinnen dat in aanraking komt met de justitiële kin
derbescherming. 

Uit tabel 1.7 (op de volgende pagina) blijkt dat slechts 48 procent van de kinderen in de 
onderzochte Dordtse OTS-dossiers uit de jaren zestig ten tijde van de aanmelding bij hun 
beide biologische ouders wonen. In de OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig is dit 
het geval bij 19 procent van de kinderen. Meer dan de helft is dan afkomstig uit een 
eenoudergezin. In de jaren-zestig-dossiers was dit nog iets meer dan een kwart. 

Tabel 1.8 (op de volgende pagina) geeft het aantal gescheiden ouders in de onderzochte 
OTS-dossiers weer. In de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig is de helft tot drie 
kwart van de betrokken ouders gescheiden. 
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Tabel 1.7 
Het percentage en aantal kinderen in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers dat ten tijde van 
de aanmelding bij beide natuurlijke ouders woont naar decennium van raadsonderzoek 
(N=182) 

Bij beide biologische 
ouders jaren 

'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren 
•70 

jaren 
80 fr '90 

totaal 

ja 48% 
32 

29% 
13 

19% 
14 59 

nee 52% 
35 

7 1 % 
31 

8 1 % 
57 123 

totaal 67 44 71 182 

Tabel 1.8 
Prevalentie gescheiden ouders in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers naar decennium van 
raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=181) 

Scheiding 

ouders? 

decennium 

jaren 
'60 

van raadsonderzoek 

jaren 
'70 

jaren 
80 & '90 

totaal 

ouders 
gescheiden 

51% 
34 

6 1 % 
27 

76% 
54 115 

niet gescheiden 49% 
32 

39% 
17 

24% 
17 66 

totaal 66 44 71 181 

Bij de bepaling van het beroepsniveau van de vaderfiguren in de dossiers heb ik de inde
ling van de ITS-beroepenklapper gevolgd. De indeling is aangevuld met de categorie 
'werkloos/arbeidsongeschikt': de vaders in deze categorie oefenen volgens de dossiers 
geen beroep uit. 

De tabellen 1.9 en 1.10 (op de volgende pagina) laten zien dat, net zoals landelijk het 
geval is, volgens de door mij geanalyseerde dossiers de ondertoezichtstelling vooral de 
lagere sociale milieus treffen. Vooral in de recente OTS-dossiers was vaak sprake van 
werkloosheid bij de vaders en van gezinnen, die afhankelijk waren van een uitkering. In 
de categorie 'nee', geen ouderlijke uitkeringsafhankelijkheid uit de jaren zestig en 
zeventig zitten enkele gezinnen (6) waarin tijdens de maatregelduur geen, maar vóór 
het opleggen van de maatregelen wel sprake was van uitkeringsafhankelijkheid. 
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Tabel 1.9 

Beroepsniveau en werkloosheid van de vaderfiguur in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers 
naar decennium van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=l 77*) 

Beroepsniveau 
vaderfiguur jaren 

'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'70 '80 & '90 

totaal 

ongeschoolde 
arbeid 

39% 
26 

26% 13% 
11 9 46 

geschoolde 
arbeid 

27% 
18 

28% 24% 
12 16 46 

werkloos/ 
arbeidsongeschikt 

6% 
4 

14% 32% 
6 22 32 

lagere 
employees 

14% 
9 

7% 3% 
3 2 14 

n.v.t., 
geen vaderfiguur 

3% 
2 

5% 10% 
2 7 11 

kleine 
zelfstandigen 

8% 
5 

9% 2% 
4 1 10 

middelbare 
employees 

7% 3% 
3 2 5 

hoger 
beroep 

2% 
1 

2% 3% 
1 2 4 

beroep 
niet vermeld 

1% 
1 

2% 10% 
1 7 9 

totaal 66 43 68 177 

* In 5 dossiers onduidelijk vermeld 

Tabel 1.10 

Uitkeringsafhankelijkheid van (één van) de ouders in de onderzochte Dordtse OTS-dos
siers naar decennium van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Uitkerings
afhankelijkheid 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'60 '70 

jaren 
'80 & '90 

totaal 

ja 22% 32% 
15 14 

48% 
34 63 

nee 67% 6 1 % 
45 27 

32% 
23 95 

onbekend 11% 7% 
7 3 

20% 
14 24 

totaal 67 44 71 182 
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Tabel 1.11 laat zien dat van de jeugdigen die in de jaren tachtig en negentig met de OTS-
maatregelen werden geconfronteerd, volgens de onderzochte OTS-dossiers een groot 
aantal niet meer naar school ging en ook geen werk had. Correctie naar leeftijd geeft het 
volgende beeld: van de groep adolescenten die in de jaren tachtig en negentig in aanra
king kwamen met de kinderbescherming, waren 17 jongeren zonder werk of school (38 
procent). In de jaren zestig en zeventig waren dit er respectievelijk 4 en 3 (12 procent). 
In tabel 1.11 valt voorts het hoge percentage werkende jongeren in de OTS-dossiers uit 
de jaren zestig op. 

Tabel 1.11 
Dagbesteding van het kind in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers tijdens de aanmelding bij 
de Raad voor de Kinderbescherming naar decennium van raadsonderzoek, in percentages en 
absolute aantallen (N=182) 

Dagbesteding 
kind jaren 

'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'70 '80 & '90 

totaal 

school 45% 
30 

64% 6 1 % 
28 43 101 

werk 24% 
16 

9% 1% 
4 1 21 

werkloos/ 
geen school of werk 

6% 
4 

7% 24% 
3 17 24 

afwisselend 
met en zonder werk 

5% 
3 

2% 
1 4 

n.v.t./ 
te klein 

16% 
11 

9% 10% 
4 7 22 

niet 
vermeld 

4% 
3 

9% 4% 
4 3 10 

totaal 67 44 71 182 

Betrekken we de 24 onderzochte dossiers van ontheffingen, ontzettingen, jeugd-tbr- en 
PIBB-pupillen in deze tabellen, dan verschillen de percentages niet noemenswaard. 
Samenvattend: veel gezinnen in de onderzochte Dordtse dossiers worden gekenmerkt 
door een lage maatschappelijke positie en werkloosheid. Ook 'gebroken gezinnen' en 
(echt)scheiding van de ouders zijn karakteristiek. Deze bevindingen stemmen overeen 
met de gegevens over de kinderbeschermingspopulatie in Nederland die uit andere 
onderzoekingen bekend zijn (o.a. Van Nijnatten 1986, Schölte c.s. 1992, Mertens 1993). 

6 De opbouw van dit boek 
Na deze inleiding volgt een nadere presentatie van mijn onderzoeksbevindingen. Hoofd
stuk twee gaat over het ontstaan van de justitiële kinderbescherming in Nederland en de 
belangrijkste ontwikkelingen die zich in de naoorlogse periode in het systeem hebben 
voorgedaan: de professionalisering van de zorg, de democratisering van de verhouding 
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tussen hulpverleners en cliënten en het emancipatieproces van kinderbeschermingspu
pillen. Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op literatuur- en documentenonder
zoek. 

De hoofdstukken drie tot en met zes zijn voornamelijk gebaseerd op de analyse van 
het dossiermateriaal. Hierin wordt verslag gedaan van de constanten en veranderingen 
die zich tussen 1960 en 1995 hebben voorgedaan in de aard en aanpak van de belang
rijkste gezinsproblemen waarbij de justitiële kinderbescherming optreedt: kinderver
waarlozing, kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit. Deze hoofdstukken 
beginnen allemaal met een bespreking van de literatuur over de desbetreffende proble
men. In hoofdstuk drie worden de aard, de aanpak en de gewijzigde opvattingen van 
kinderbeschermers met betrekking tot materiële en emotionele kinderverwaarlozing 
beschreven, alsmede de verschillende gezinsomstandigheden die in het dossiermateriaal 
direct of indirect verband hielden met materiële verwaarlozing: uitkeringsafhankelijk
heid en het maken van schulden, alleenstaand ouderschap en verslaving van de ouders. 
In dit hoofdstuk wordt tevens nagegaan of onder kinderbeschermers vanaf de jaren 
zestig sprake is van een meer op emotionele zorg en affectie gerichte opvoedingsmoraal 
en een toenemende aandacht voor problemen in de emotionele kinderverzorging. 
Hoofdstuk vier gaat in op de veranderingen in de ernst en de aanpak van lichamelijke 
kindermishandeling binnen de justitiële kinderbescherming. Beschreven worden de ver
anderende verhoudingen tussen ouders en kinderen, en de verschillende oordelen van 
kinderbeschermers over het gebruik van fysiek geweld in de opvoeding. Hoofdstuk vijf 
gaat over de omgang met incest. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of kinder
beschermers vroeger nauwelijks en nu te voortvarend te werk gaan bij vermoedens van 
incest. De ontwikkelingen in de justitiële kinderbescherming in gevallen van jeugdcrimi
naliteit komen aan de orde in hoofdstuk zes. Hierin wordt nader ingegaan op de toege
nomen ernst van het delictgedrag, de samenhang tussen de opvoedings- en gezinscultuur 
en delinquentie, en de veranderende verhoudingen tussen kinderbeschermers en hun 
(jeugdige) cliënten. 

In hoofdstuk zeven kom ik terug op de hiervoor genoemde verklaringen die in de 
literatuur te vinden zijn over de fluctuaties in justitieel ingrijpen in gezinnen. De belang
rijkste conclusies van dit onderzoek worden hierin weergegeven. 
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2. PROFESSIONALISERING, DEMOCRATISERING EN 
DE EMANCIPATIE VAN KINDEREN 

De geschiedenis van de just i t ië le k inderbescherming 

Over de geschiedenis van de justitiële kinderbescherming in Nederland is al veel en vaak 
geschreven. In dit hoofdstuk beschrijf ik alleen de ontwikkelingen die mogelijk relevant 
zijn voor de in het vorige hoofdstuk beschreven daling en stijging van het aantal kinder
beschermingsmaatregelen, dat wil zeggen de professionalisering van de uitvoering van 
het werk, de democratisering van de machtsverhoudingen en het emancipatieproces 
van kinderbeschermingspupillen. Deze veranderingen in het systeem zijn van grote 
invloed geweest op de relatie tussen kinderbeschermers en hun cliënten. Voordat ik deze 
ontwikkelingen beschrijf, volgt eerst een paragraaf over het ontstaan en de organisatie 
van de kinderbescherming. 

1 Vóór de invoering van de kinderwetten 
Het ontstaan van de kinderbescherming in Nederland kan in het midden van de negentien
de eeuw worden geplaatst, de tijd waarin particuliere inrichtingen speciaal voor verwaar
loosde kinderen werden opgericht zoals Doorgangshuis Hoenderloo en Nederlands Mettray 
(Hoefnagels 1965). 1 8 Overheidsbemoeienis met de kinderopvoeding in gezinnen was toen 
allerminst vanzelfsprekend. Kinderverzorging en opvoeding waren privé-aangelegenheden 
en lagen niet op het terrein van de overheid. De vraag of en in welke mate de overheid in de 
verhoudingen tussen ouders en kinderen mocht ingrijpen, zorgde rond 1900 voor felle dis
cussies en veel commotie, in kinderbeschermingskringen en in het parlement. De instellin
gen waren aanvankelijk bevreesd voor 'staatsvoogdij'. Zij waren bang dat de overheid zou 
optreden als een voogd niet alleen over de pupillen, maar ook over de inrichtingen en lief
dadigheidsverenigingen. Deskundigen op het terrein van de kinderbescherming, juristen, en 
later ook politici betoogden echter dat staatsonthouding op dit terrein noch in het belang 
van het kind, noch in het belang van de maatschappij was. Zij wezen op de toegenomen 
bandeloosheid van de jeugd; het was de tijd van toegenomen industrialisering die gepaard 
ging met een toename van het aantal jongens en meisjes werkzaam in fabrieken en werk
plaatsen. Dit werk betekende voor deze jongeren meer loon, meer vrije tijd en meer tijd die 
doorgebracht werd buiten de controle van hun ouders om. Voor volwassenen, zowel uit de 
arbeidersklasse als uit de burgerij, betekende het een toenemende bezorgdheid over de luid
ruchtigheid, de criminaliteit en de onzedelijkheid van de jeugd op het werk en op straat (De 
Regt 1984, VanMontfoort 1993b). Zoals Platt (1969) schreef in zijn studie naar het ontstaan 
van de kinderbescherming in Chicago aan het eind van de negentiende eeuw: 'Child saving 
may be understood as a crusade which served symbolic and ceremonial functions for native, 
middle-class Americans. The movement was not so much a break with the past as an affir
mation of faith in traditional institutions. Parental authority, home education, rural life, and 
the independence of the family as a social unit were emphasized because they seemed 
threatened at this time by urbanism and industrialism' (biz. 98). 
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De oorzaak van jeugdig wangedrag werd gezocht in de verwaarlozing door de ouders, de 
remedie in wettelijke maatregelen. Deze wetten behoorden tevens het verbod op kin
derarbeid door kinderen jonger dan twaalf jaar (het Kinderwetje van Van Houten, inge
voerd in 1874) en de Leerplichtwet van 1901 te ondersteunen (vgl. De Savornin-
Lohman 1997). 

De inrichtingen verenigden zich in 1899 in de Nederlandsche Bond tot Kinderbe
scherming. Zij ijverden voor overheidsingrijpen door middel van de invoering van kin
derwetten. Omdat vóór de invoering van de Kinderwetten de macht over het kind bij de 
ouders bleef, vielen de resultaten van het werk in de opvoedingsgestichten nogal eens 
tegen, zoals blijkt uit het volgende citaat van de presidente van de R.K. Centrale 
Vereeniging ter Bescherming van Meisjes: 'Zij konden zich de stoffelijke voordelen, die 
het [kind] van ons ontving, toeëigenen en het willekeurig aan onzen invloed onttrek
ken. Zelfs goed meenende, maar helaas zwakke ouders, verijdelden ons pogen. Zij kwa
men om hulp voor een vroeg verdorven of een onhandelbare dochter en prezen zich 
gelukkig, als wij deze onder tucht stelden in een inrichting; maar reeds enkele maanden, 
enkele weken nadien vorderden zij het kind terug, zeggende dat het voldoende 
"gestraft" was. Onnodig te zeggen, dat deze handelwijze onmogelijk van goeden invloed 
kon zijn op het karakter van het meisje (...). Toen kwamen de Kinderwetten in 1905, die 
het mogelijk maakten de macht over het kind aan onverstandige en onwaardige ouders 
te ontnemen (..)' (Cramer 1930, blz. 184). Doordat ouders uithuisplaatsing van de pupil
len konden belemmeren, maar ook door de aantrekkingskracht van een subsidierege
ling, was er bij de betrokken hulpverleningsinstanties steeds meer consensus ontstaan 
over de noodzaak van wetgeving en overheidssteun (vgl. Dekker 1985). Ook op straf
rechtelijk gebied vond men de situatie onbevredigend (Faber 1971). De maximum straf 
voor minderjarigen was in het Wetboek van Strafrecht van 1886 vastgesteld op vijftien 
jaar. Indien de rechter van mening was dat een minderjarige met het oordeel des onder-
scheids had gehandeld, dan konden kinderen van tien jaar en ouder tot gevangenisstraf 
worden veroordeeld. In de praktijk gebeurde dit vaak, maar zonder het gewenste resul
taat: de jeugdcriminaliteit nam eerder toe dan af (Faber 1971). 

De roep van de Nederlandsche Bond, maar ook die van de Vereeniging Armenzorg 
en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen om justitiële bescherming van verwaar
loosde en misdadige kinderen en versterking van de kinderbeschermingsverenigingen 
tegenover de ouderlijke macht, werd overgenomen door politici (Brands-Bottema 
1988). De uitvoering van het werk door het particulier initiatief - dat wil zeggen door 
onbezoldigde burgers uit de eigen religieuze kring - verzachtte het verzet tegen deze 
inbreuk door de overheid in het gezinsleven (Soetenhorst-de Savornin Lohman 1993). 

De wetten en organen 

De Kinderwetten kwamen in 1901 tot stand en werden in 1905 ingevoerd. Tussen 1901 
en 1905 werden de organen en instellingen van kinderbescherming opgericht en geor
ganiseerd, die de Kinderwetten uit moesten voeren (voogdijraden, tuchtscholen). In 
werking traden de burgerrechtelijke kinderwet die de invoering van de maatregel van 
ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht en voogdij behelsde (die vrijwel altijd 
gepaard gingen met een uithuisplaatsing van het kind); de strafrechtelijke kinderwet die 
een wijziging bracht in de bepalingen met betrekking tot specifieke kinderstraffen en -
maatregelen, en het strafproces ten aanzien van minderjarigen; en tenslotte de kinder
beginselenwet die de voorschriften ten aanzien van de kinderbeschermingspupillen 
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omvatte, zoals de regels en voorwaarden waaraan de particuliere verenigingen en 
inrichtingen moesten voldoen om voor subsidie voor de verzorging en opvoeding van 
verwaarloosde en criminele kinderen in aanmerking te komen. 

De politie - waaronder de in sommige plaatsen in de jaren twintig opgerichte afde
lingen kinderpolitie - speelde een belangrijke rol in de kinderbescherming. Zo behartig
de de politie de belangen van gevaar lopende meisjes en kinderen, hield toezicht op 
pleegkinderen, 1 9 behandelde klachten over kinderverwaarlozing, verontachtzaming 
van de leerplicht, jeugdcriminaliteit en weggelopen minderjarigen (Delfos & Doek 
1982). Hiertoe vond regelmatig overleg plaats met de andere organen van kinderbe
scherming: de Voogdijraden, de kinderrechter, de officier van justitie en de particuliere 
kinderbeschermingsinstellingen. 

Tezamen met de invoering van de maatregelen van ontzetting en ontheffing werden 
de Voogdijraden opgericht (de voorlopers van de huidige Raad voor de Kinderbescher
ming), in elk arrondissement één. Raadstaken waren toen: voorlichting geven aan de 
rechter in het belang van verwaarloosde en verlaten kinderen; requestreren van de 
maatregelen van ontzetting en ontheffing; de inning van de ouderbijdragen voor de ver
zorging van de betrokken kinderen, een plicht van de ontzette of onthevene; toezicht op 
particuliere voogdijverenigingen, pleeggezinnen en inrichtingen en de zorg voor de 
voorlopig aan de Raad toevertrouwde minderjarigen. De Voogdijraad was als overheids
instelling in het kinderbeschermingssysteem geïntroduceerd, omdat dit orgaan een meer 
deskundige en betere voorlichting aan de rechter zou kunnen verschaffen dan het open
baar ministerie (Doek 1978). De Voogdijraden zouden door hun brede samenstelling 
bekender zijn met de persoonlijke omstandigheden van het gezin en de ouders die uit de 
ouderlijke macht ontzet of ontheven moesten worden en bovendien het orgaan zijn met 
openbaar gezag van waaruit de overheid verbindingen aan kon knopen met de particu
liere kinderbescherming (Doek 1978). De Raden zouden meer dan de rechter of de offi
cier van justitie bekend zijn met de verenigingen en stichtingen, die de opvoeding en 
verzorging van de pupillen op zich namen. De Voogdijraden bestonden uit mensen van 
verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen, met belangstelling en 
zo mogelijk deskundigheid op het gebied van de kinderbescherming. De voorkeur ging 
uit naar predikanten, geestelijken, leden van gemeentebesturen, artsen, onderwijzers en 
andere mensen die zich reeds aan 'philantropische arbeid' wijdden (Doek 1978, blz. 18). 
Sommige raden telden onder hun leden een of meer psychiaters (Prins 1961). Het werk 
werd gecoördineerd door een secretaris, een jurist, die naast het secretariaatswerk 
meestal nog een andere baan had. De Voogdijraden werkten tot 1956 hoofdzakelijk aan 
de voorbereiding van de civielrechtelijke maatregelen van kinderbescherming. 

Voogdijverenigingen waren particuliere instellingen voor kinderbescherming, verant
woordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en daartoe met de voogdij 
belast. De zorg vond feitelijk plaats in pleeggezinnen of tehuizen. Vóór 1905 bestonden er 
al soortgelijke instellingen, maar zij konden niet de voogdij over de uithuisgeplaatste kin
deren krijgen. De voogdijverenigingen werden tegelijk met de kinderwetten ingevoerd 
(Delfos & Doek 1982). Voor de uithuisplaatsing van voogdijpupillen konden de vereni
gingen vanaf 1905 overheidssubsidie krijgen als zij voldeden aan de door de overheid 
gestelde voorwaarden: het uitbrengen van eenjaarverslag en het verstrekken van inlich
tingen aan de minister van justitie. Kinderen die uit huis geplaatst waren in het kader van 
een civielrechtelijke maatregel van kinderbescherming, kwamen meestal in een pleegge
zin of particuliere inrichting terecht. De taken van de rijksinrichtingen lagen vooral op 
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strafrechtelijk terrein, voor bij voorbeeld de uitvoering van een tuchtschoolstraf of terbe
schikkingstelling. 

Het openbaar ministerie kreeg de bevoegdheid om een zaak tegen een minderjarige 
delinquent via het civiele of strafrechtelijke kinderrecht af te handelen. De voorlichting 
in strafzaken aan de officier van justitie werd aanvankelijk door Pro Juventute verricht. 
De eerst vereniging Pro Juventute was in Amsterdam opgericht door professor G. van 
Hamel, hoogleraar strafrecht. Ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit werden vanaf 
1896 in vrijwel alle arrondissementen vanuit het particulier initiatief (algemene) vereni
gingen Pro Juventute opgericht (Delfos & Doek 1982). Advocaten van Pro Juventute 
verleenden op vrijwillige basis rechtsbijstand aan minderjarigen die met politie en justi
tie in aanraking kwamen. Via het zogenoemde vrij patronaat hielden particuliere perso
nen toezicht op jeugdige delinquenten die (nog) niet door de strafrechter waren 
veroordeeld. De patroons en patronessen van Pro Juventute hadden al snel hun handen 
vol aan deze 'officierskinderen' - kinderen die een strafbaar feit hadden gepleegd, maar 
die niet door de officier van justitie werden vervolgd als zij 'vrijwillig' onder patronaat 
stonden (Roeland 1980). Bovendien gaven zij meer en meer raad en oefenden zij toe
zicht uit in andere gevallen, zonder dat het tot strafrechtelijk ingrijpen kwam, bijvoor
beeld wanneer ouders die moeilijkheden hadden met hun kinderen zich tot Pro 
Juventute wendden (Prins 1961). Het werk werd hierdoor te omvangrijk voor het aan
tal vrijwilligers. Op voorstel van de zoon van Van Hamel, jurist en patroon, financierde 
het ministerie van justitie vanaf 1908 de aanvulling van de medewerkers bij Pro Juven
tute met enkele deskundige beroepskrachten. Deze 'ambtenaren voor de kinderwetten' 
namen van de advocaten de voorlichting aan de officier van justitie en de rechter in kin
derstrafzaken over. Daarnaast hielden zij zelf toezicht op gezinnen en waren zij verant
woordelijk voor de werving, scholing en bijstand van patroons. De ambtenaren stonden 
onder supervisie van een commissie waarin de officier van justitie, de voorzitter van de 
Voogdijraad en de voorzitter van Pro Juventute zitting hadden (Van Nijnatten 1986). 

In 1922 werd het gezinsvoogdijwerk bij Pro Juventute ondergebracht, in het kader 
van de toen ingevoerde nieuwe maatregel van ondertoezichtstelling. Deze maatregel 
betrof geen beëindiging, zoals bij de ontzetting en de ontheffing, maar een beperking 
van de ouderlijke macht. Het vrij patronaat miste namelijk het gezag om maatregelen te 
kunnen treffen wanneer de ouders niet meewerkten. De maatregelen van ontheffing en 
ontzetting waren al snel te ingrijpend voor lichtere gevallen, zoals 'een kind dat spijbelt 
van school, ongunstige vriendjes zoekt, lijdt aan bedwateren en thuis ongezeglijk is ... of 
een grote jongen, wiens moeder als weduwe of gescheiden vrouw hem niet de baas kan 
...' (Sluiter 1961, blz. 78). De mogelijkheid van ondertoezichtstelling werd niet alleen als 
civielrechtelijke maatregel in het leven geroepen, maar ook als bijkomende strafrechte
lijke maatregel die aan een minderjarige kon worden opgelegd naast een straf. Met de 
ondertoezichtstelling werd tevens het instituut van de gespecialiseerde kinderrechter 
ingevoerd, belast met de leiding over de uitvoering van de ondertoezichtstelling en met 
de behandeling van kinderstrafzaken. 

In kinderbeschermingskringen en door de daarbij behorende deskundigen (zoals 
Mulock Houwer, Hudig, Hoefnagels, De Langen, Rood-de Boer, Doek, Van Montfoort, 
Van Nijnatten, Veldkamp) is altijd veel gediscussieerd over de tekortkomingen van het 
kinderbeschermingswerk en mogelijke verbeteringen van het systeem. Desalniettemin is 
de organisatiestructuur sinds het begin van deze eeuw niet fundamenteel veranderd. De 

46 



Voogdijraden zijn in 1956 gereorganiseerd tot de Raden voor de Kinderbescherming. De 
Raden kregen er toen taken bij. In 1995 is er door een reorganisatie op bestuurlijk en 
beleidsniveau één landelijke Raad voor de Kinderbescherming ontstaan, met een alge
meen directeur en vijf hofressortdirecteuren. Zij besturen thans 21 raadsvestigingen, de 
'oude' Raden voor de Kinderbescherming. Bij de instellingen voor voogdij en gezins
voogdij zien we eveneens een proces van schaalvergroting op bestuurlijk en beleidsni
veau. De 'oude' vestigingen in de verschillende dorpen en steden bestaan nog steeds, 
maar zijn onderdeel geworden van een grotere provinciale hulpverleningsinstelling. Zij 
heetten tot voor kort veelal Stichting Pro Juventute of Jeugd en Gezin, en sinds de jaren 
negentig vaak Stichting (interculturele) Jeugdzorg. Een andere organisatorische veran
dering betrof de ministeriële zeggenschap over de hulpverlening. Per 1 januari 1987 ging 
de verantwoordelijkheid voor 113 particuliere tehuizen over van het ministerie van jus
titie naar het ministerie van WVC. Met de invoering van de Wet op de Jeugdhulpverle
ning in 1989 werd deze verantwoordelijkheid gedecentraliseerd naar de provincies en de 
grote steden. Deze overgang betekende een uitbreiding van het aantal tehuizen waarbij 
een voorrangsregeling voor justitiepupillen geldt. Jeugdigen bij wie een maatregel van 
kinderbescherming is opgelegd, zouden volgens die regel voorrang moeten krijgen bij 
opname. Formeel gaan zij vóór de kinderen die op vrijwillige basis - zonder justitiële 
maatregel - uit huis zijn geplaatst. Volgens Bartels (1987) zou deze voorrangsregeling 
oneigenlijk gebruik van de ondertoezichtstelling en een stijging van het aantal maatre
gelen van justitiële kinderbescherming in de hand werken. Omdat er plaatsgebrek is bij 
de inrichtingen, aldus Bartels, zouden hulpverleners via de Raad en de kinderrechter, 
door middel van de justitiële maatregel van ondertoezichtstelling, de tehuisplaatsing van 
jeugdigen proberen te bespoedigen. Junger-Tas, Kruissink en Van der Laan (1992, blz. 
114) hebben er al op gewezen dat dit geen aannemelijke verklaring is voor het toegeno
men aantal justitiële maatregelen, aangezien de voorrangsregeling in de praktijk niet 
werkt. Hierbij dient mijns inziens tevens aangetekend te worden, dat het absolute aantal 
ondertoezichtstellingen al vóór 1987 begon te stijgen - vanaf 1982. 

Voor de relatie tussen ouders, kinderen en door de overheid gesubsidieerde kinder
beschermers zijn de fusies en decentralisaties niet van essentieel belang geweest. Wel 
belangrijk sinds de jaren vijftig zijn de vervanging van vrijwilligers door beroepskrach
ten, de versterking van de rechtspositie van ouders ten opzichte van de werkers, en die 
van minderjarigen ten opzichte van hun ouders èn de kinderbescherming (zie ook Bar
tels 1980, Kagie 1979, Roeland 1980). 

2 Professionalisering 
Net als in andere sectoren van de samenleving heeft zich in de justitiële kinderbescherming 
de afgelopen honderd jaar een professionaliseringsproces voltrokken. 2 0 De vrijwilligers 
werden steeds meer vervangen door beroepskrachten, met name maatschappelijk werkers. 
2 1 Dit hing samen met het professionaliseringsstreven van de uitoefenaars van het maat
schappelijk werk, een relatief nieuwe werksoort, en met een enorme bezorgdheid, vooral na 
de Tweede Wereldoorlog, om de sociale orde, de veronderstelde normvervaging, criminali
teit en pre-criminaliteit onder de jeugd. In de oorlogsjaren 1940-1945 was het aantal onder
toezichtstellingen, ontzettingen en ontheffingen sterk gestegen (Clemens Schröner 1952, 
blz. 20). Zowel het aantal ontheffingen en ontzettingen, als het aantal ondertoezichtstellin
gen bleef ook na de oorlog stijgen. Door de stijging in de jeugdcriminaliteit, de toename van 
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kinderverwaarlozing en buitenechtelijke geboorten en door de geconstateerde misstanden 
in de zorg, had men nog maar weinig vertrouwen in de kinderbescherming (Commissie 
Lamers 1949, De Rooy 1982). De overheidstaak in de kinderbescherming werd object van 
kritisch onderzoek, uitgevoerd door de Commissie Lamers. Men betwijfelde of een kinder
bescherming voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers de vele gevaarlijke geachte kinde
ren en kinderen in gevaar in goede banen zou kunnen leiden. Een rol speelde eveneens het 
toegenomen aantal echtscheidingen in Nederland. Hierdoor waren meer cliënten van de 
Raden voor de Kinderbescherming afkomstig uit de hogere klassen: 'Zo zullen b.v. vele 
gezinnen uit hogere maatschappelijke lagen wél de beroepskracht als toezichthouder kun
nen accepteren maar niet de particulier, al zou deze overigens ook nog zo geschikt zijn' 
(Wegerif 1955, blz. 145). 

Tijdens de wederopbouw van Nederland werd het takenpakket van de Voogdijraad 
uitgebreid. Doelstelling van de reorganisatie was de versterking van de positie van de 
voogdijraad (Hermans 1984, blz. 177). De Wet tot reorganisatie der Voogdijraden tot 
Raden voor de Kinderbescherming - in werking getreden in 1956 - bepaalde dat de 
Raden niet alleen adviestaken hadden met betrekking tot de maatregelen van kinderbe
scherming, maar ook bij voogdijbenoeming na echtscheiding, scheiding van tafe} en bed, 
over wezen en onwettige kinderen. De voorlichtingstaak van de ambtenaren der kinder
wetten ten behoeve van het openbaar ministerie in kinderstrafzaken ging over van de 
particuliere verenigingen Pro Juventute naar de overheid, i.e. de Raden voor de Kinder
bescherming. Overgenomen van Pro Juventute werden ook de toezichthoudende taken 
op de naleving van de voorwaarden gesteld bij een voorwaardelijke veroordeling, invrij
heidstelling en het voorwaardelijk ontslag van strafrechtelijke minderjarigen. De finan
ciële taken van de Raden met betrekking tot de naleving van de onderhoudsbijdragen 
van ouders die het gezag niet meer uitoefenen, werden uitgebreid voor onwettige, niet-
erkende kinderen. De Raad moest voortaan door de rechter worden gehoord bij een 
beslissing over een vaderschapsactie, werd betaaladres en kreeg de bevoegdheid zonodig 
zelf een vaderschapsactie in te stellen 'in het belang van het kind en dat van de publieke 
kassen' (Doek 1978, blz. 31). De overheidscontrole op de pleegzorg werd uitgebreid en 
de mogelijkheid van adoptie ingevoerd. Ook op deze gebieden kregen de Raden taken te 
vervullen. De economische opbloei maakte het geheel betaalbaar. 

Het raadswerk werd voortaan verricht door geschoolde beroepsmaatschappelijk wer
kers. In de jaren zestig en zeventig voltrok zich een vergelijkbaar proces in de 
(gezins)voogdijsector en in de inrichtingen. Voor maatschappelijk werk werd meer geld 
beschikbaar gesteld. Vanaf 1971 werden de beroepskrachten in de gezinsvoogdij sector 
niet langer gesubsidieerd op basis van de aantallen vrijwilligers die één of meer pupillen 
onder hun hoede hadden, maar op basis van het aantal pupillen dat een instelling bege
leidde. De aanstelling van vrijwilligers was geen voorwaarde meer voor subsidie. Eind 
jaren zeventig zijn de vrijwillige toezichthouders in de gezinsvoogdij bijna verdwenen. 

Het specialisme van maatschappelijk werker bij het raadsonderzoek werd onmisbaar 
geacht om een verantwoorde indicatie te kunnen stellen. De inzichten van pedagogen, 
sociologen, criminologen, psychiaters en psychologen waren van grote invloed op de 
methodiek en de inhoud van de opleiding - de Scholen voor Maatschappelijk Werk die 
al vanaf de eeuwwisseling werden opgericht. De maatschappelijk werker moest over 
kennis beschikken - weliswaar een minder diepgaande kennis dan de deskundigen zelf -
van al deze disciplines en kon als intermediair fungeren tussen cliënten en specialisten, 
en tussen de specialisten onderling. De Raden moesten ervoor zorgen dat het kind bij de 
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meest geschikte voorziening terecht kwam. Kinderbeschermingsmaatschappelijk werk 
werd een betaald beroep, met een eigen werktechniek. 

In de jaren tachtig vond een herhaling plaats van het pleidooi voor een verfijning en 
verbetering (dat wil zeggen verwetenschappelijking) van de diagnose- en indicatiestel
ling. Voor het verbeteren van de diagnostiek en de te nemen beslissingen zijn vanaf het 
einde van de jaren tachtig zogenaamde interne gedragsdeskundigen - pedagogen en psy
chologen - bij de Raden aangesteld. De gezinsvoogdij-instellingen zullen vermoedelijk 
volgen. De justitiële kinderbescherming heeft zich ontwikkeld tot een psycho-juridisch 
complex, waarin de overheid en het door de overheid gesubsidieerde particulier initia
tief de betrokken jeugdigen voor ondergang proberen te behoeden (vgl. Van Nijnatten 
1986). 

3 Democratisering 
Met de intrede van beroepsopvoeders in de kinderbescherming begon een periode van 
'creatieve chaos' zoals Rood-de Boer (1991) dat formuleerde. Over de acties en bezettin
gen in de jaren zestig en zeventig wordt nu nog gesproken. Kritische beroepskrachten 
verenigden zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig in de Vereniging van Werkers in 
de Kinderbescherming, actiegroep Het roze pamflet (dat in 1970 het Zwartboek Kinder
bescherming publiceerde), de Initiatiefgroep externe kinderbescherming en de Bond van 
wetenschappelijke arbeiders in de alternatieve hulpverlening (Roeland, blz. 157). Zij 
ijverden voornamelijk voor het versterken van de positie van de werkers ten opzichte 
van directie en besturen: meer zeggenschap, verlaging van de caseload en verhoging van 
het salaris. In 1962 organiseerde de Vereniging van Werkers in de Kinderbescherming 
het congres 'Democratie in de Kinderbescherming' (Bartels 1980, blz 5). Vanaf het einde 
van de jaren zeventig resulteerde dit democratiseringsproces binnen de tehuizen en de 
verschillende instellingen in de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen 
(Roeland 1980, blz. 160). 

Met en door de professionalisering van het maatschappelijk werk democratiseerde 
niet alleen de verhouding tussen de uitvoerende (maatschappelijk) werkers en hun lei
dinggevenden in de verschillende kinderbeschermingsorganisaties, maar ook de verhou
ding tussen de professionals en de cliënten. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de 
kinderbescherming in Nederland sterk beïnvloed door het Amerikaanse 'social case
work' (Van Nijnatten 1986). Hierin stond de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt 
centraal. De hulpverlener moest 'naast de cliënt staan, in plaats van tegenover hem' en 
'beginnen, waar de cliënt is' (Leidraad voor Onderzoek en Rapport in de Kinderbescher
ming 1967, blz. 7). De cliënten behoorden te worden beschouwd als een partner in het 
hulpverleningsproces. De betrokken ouders en kinderen kregen steeds meer zeggen
schap bij het uitbrengen van de adviezen van de maatschappelijk werkers aan de recht
bank, en deze pakten steeds minder vaak anders uit dan de cliënten wilden. De 
rapporteurs raakten minder geneigd om informatie achter de rug van betrokkenen om te 
verzamelen. 

Van invloed op de democratisering van de hulpverleningsrelatie en een verbetering 
van de rechtspositie van de cliënten waren ook de ouders en de kinderen verenigd in 
cliëntenorganisaties. De Belangenvereniging Minderjarigen streefde sinds haar oprichting 
(door pupillen èn werkers) in 1971 voor medebeslissingrecht voor alle betrokkenen, niet 
alleen voor de werkers maar ook voor ouders, pleegouders en pupillen. Zoals uit de 
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naamgeving al blijkt ging het de Vereniging vooral om het behartigen van de belangen 
van minderjarigen in de hulpverlening, en dan met name die van jongeren in tehuizen. 
Het Adviesburo voor Kinderbeschermings Konflikten (AKK, de voorloper van het huidi
ge AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening) en de Bond van Ouders van 
Minderjarigen, beide opgericht door ouders die te maken hadden met de kinderbescher
ming, ijverden eveneens sinds 1971 voor versterking van de positie van de cliënten. De 
herdenking van het vijftigjarig bestaan van de ondertoezichtstelling en het instituut kin
derrechter tijdens het congres Hulp en Recht in 1972 en van het vijfenzeventigjarig 
bestaan van de kinderwetten in 1980 leidden tot heftige acties van de Belangenvereni
ging Minderjarigen en de oudergroeperingen (Doek en Vlaardingerbroek 1993, blz. 26). 
In de jaren tachtig en negentig trokken vooral de protesten van de Stichting Dwaze 
Vaders de aandacht, en van Vaders voor Vaders, Ouders voor Kinderen, en andere ouders 
die zich georganiseerd hadden naar aanleiding van conflicten bij echtscheidingen over de 
omgangsregeling (Groen & Verplanke 1995). Hun kritiek betreft vooral de macht van de 
Raad voor de Kinderbescherming en de dubbelfunctie van de kinderrechter. 

Democratisering in de zin van een toegenomen gelijkwaardigheid in de relatie tussen 
hulpverleners en cliënten kwam tot uiting in de verbetering van de formele rechtsposi
tie van de cliënten in de kinderbescherming. Hieraan is een lange periode van strijd 
vooraf gegaan (Hermans 1984, blz. 159). Het ontbrekende recht van inzage in de kin
derbeschermingsrapportages werd als eerste door de advocatuur aan de orde gesteld. De 
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten wees begin jaren vijftig op 
deze leemte in het jeugdrecht in hun reactie op het wetsontwerp met betrekking tot de 
reorganisatie van de Voogdijraden naar Raden voor de Kinderbescherming. 

De Leidraad voor Onderzoek en Rapport in de Kinderbescherming van de Neder-
landsche Bond tot Kinderbescherming maakte in 1951 een aarzelend begin met het 
regelen van de inspraak van de cliënten. In de tweede helft van de jaren zestig leek deze 
tendens zich met meer kracht door te zetten. Kinderbeschermers behoorden volgens de 
richtlijnen uit 1967 veel aandacht te besteden aan de eigen mening van de betrokken 
ouders en kinderen. De resultaten van het onderzoek en het voorlopige behandelings
plan moesten niet alleen met de ouders maar ook met het kind worden besproken: 
'Het kind moet in de gelegenheid worden gesteld daarop zijn visie te geven. ... zonder 
het kind het gevoel te geven, dat we hem veroordelen. (...) Het is b.v. een verschil of 
tegen het kind wordt gezegd: "Je weet toch wel dat je niet mag stelen", of dat wordt 
gevraagd: "Waarom zouden we het nu niet goed vinden, dat je van andere mensen iets 
weg neemt?" Het is een principieel verschil in benaderingswijze en het kind krijgt bij het 
tweede voorbeeld meer gelegenheid er zelf iets over te zeggen' (blz. 28). 
'Goede gesprekken kunnen voor het kind een unieke ervaring zijn, juist omdat er zo 
vaak tégen in plaats van mèt hem wordt gepraat' (blz. 29). 

Volgens de richtlijnen uit 1967 was geen enkel advies of hulpverleningsplan zinvol, als 
de cliënt niet wilde meewerken. De opstellers van de richtlijnen, maatschappelijk werk-
sters-supervisoren van de Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam, waren wel 
van mening dat er uitzonderingen op deze regel waren. Er zouden altijd cliënten blijven, 
die verstandelijk of emotioneel niet tot medewerking in staat zijn. In zulke gevallen 
hoefde het uitgangspunt van de inspraak en zelfbepaling van de cliënt minder rigide 
gehanteerd te worden. 
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Als gevolg van de nieuwe casework-opvattingen in de uitvoering van de kinderbescher
ming worstelden de werkers met het probleem van de ongemotiveerde cliënt en met de 
combinatie van hulp en recht of hulp en dwang (Bartels 1980, blz. 9). Onder invloed 
van de kritiek op de justitiële kinderbescherming ontstond eind jaren zestig de zoge
naamde 'alternatieve hulpverlening' speciaal voor jongeren, zoals de Jongeren Advies 
Centra, Release en Sosjale Joenit. Volgens de Utrechtse hoogleraar rechtssociologie 
A.A.G. Peters (1976) betekende dit een wezenlijke breuk met het verleden. De opstelling 
van de alternatieve hulpverleningsinstanties die zich aan de zijde schaarden van uit 
inrichtingen of van huis weggelopen kinderen leverde een belangrijke bijdrage aan de 
problematisering en discutabel maken van de macht van ouders en van kinderbescher
mers en aan nieuwe rechtsvorming (Peters 1976, blz. 407). De uitspraken middenjaren 
zeventig van rechters die afzagen van strafrechtelijke vervolging van 'alternatieve' hulp
verleners wegens onttrekking van minderjarigen aan het wettig over hen gestelde gezag, 
zagen Peters en andere intellectuelen (De Langen bijvoorbeeld) als een stap in de rich
ting van de juiste verhouding tussen het recht en de macht van ouders of ouders-ver-
vangende instellingen. Alles doen vóór het kind en met het kind moest verleden tijd 
worden, aldus Peters. Het recht van kinderen op een eigen inbreng moest duidelijk wor
den erkend. Veel maatschappelijk werkers vertrokken daarom uit de kinderbescherming 
naar de niet-justitiële, alternatieve hulpverlening, omdat vrijwilligheid en solidariteit 
met de cliënt daar de belangrijkste uitgangspunten waren. 

Als reactie op de discussies over dwang in de werkwijze van de justitiële kinderbe
scherming en als antwoord op de opkomst van de alternatieve jeugdhulpverlening richt
ten verschillende (gezins)voogdij-instellingen Adviesbureaus voor Jongeren en Ouders 
op. Ook in dit opzicht was Pro Juventute Amsterdam de voorloper (Roeland 1980, blz. 
102). Het gaat hier om hulpverlening in een vrijwillig kader, zonder justitiële maatregel. 
In de jaren zeventig werd de groei van het adviesbureauwerk ondersteund door de ver
anderingsbereidheid van de gevestigde orde. Het Ministerie van Justitie pleitte in 1973 
voor de zogenaamde drieluikorganisaties waarin gezinsvoogdij, voogdij en adviesbureau 
verenigd waren (Beijering 1996, blz. 63). Het Ministerie ondersteunde het adviesbu
reauwerk toen ook financieel. Deze verandering in de kinderbescherming wordt wel 
getypeerd als een overgang van het gerechtelijk model naar een welzijnsmodel (Junger-
Tas 1981). 

De incorporatie van 'vrijwilligheid' in de justitiële kinderbescherming en de aan
dacht voor de belevingswereld van de cliënt brachten in de jaren zestig en zeventig een 
sterke daling van het aantal tehuisplaatsingen teweeg. Een lange reeks van tehuissluitin
gen en afname van de inrichtingscapaciteit was het gevolg. Door veranderingen in de 
Bijstandswet in 1965 en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in 1969 konden kin
deren die uit huis geplaatst moesten worden ook zonder een justitiële maatregel worden 
geholpen (Bartels 1980, blz. 8). Al deze veranderingen tezamen - en dus niet alleen de 
opkomst en groei van de vrijwillige hulpverlening buiten de justitiële kinderbescher
ming waar de gangbare verklaring in de literatuur over dit onderwerp naar verwijst -
waren van grote invloed op de terugloop van het aantal kinderbeschermingspupillen. 

Naast hervormingsgezindheid was er binnen de gevestigde orde van de kinderbescher
ming ook verzet tegen een democratisering van de verhouding tussen hulpverlener en 
cliënt - en dat gaf wrijvingen. Herman de Kier, voormalig maatschappelijk werker bij de 
Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag, 2 2 beschreef in 1994 op beeldende en 
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zeer humoristische wijze de verwarring en de spanningen eind jaren zestig als gevolg 
van de openheid jegens de cliënten in het onderzoek en de rapportage bij de Raad. Vol
gens de door De Kier geciteerde raadsmedewerkers waren de cliënten er nog niet aan toe 
om de rapporten te lezen, maar uit hun bezwaren bleek duidelijk dat de werkers zelf nog 
niet gemotiveerd waren om de cliënten inzage in de rapporten te geven. Vanaf het ein
de van de jaren zeventig 'moesten' alle werkers echter overstag, om te beginnen de 
raadsmedewerkers: ouders en kinderen vanaf twaalf jaar kregen toen formeel inzage
recht (circulaire van 18 maart 1977 van de Staatssecretaris van Justitie aan de Raden 
voor de Kinderbescherming). De 'geheime aanhangsels' met informatie over de cliënten 
in de dossiers verdwenen. Vanaf het begin van de jaren tachtig zien we in de dossiers 
aanhangsels met op- en aanmerkingen van cliënten bij de rapportages. 

Volgens jurisprudentie uit 1986 behoren de Raden, tehuizen en (gezins) voogdij -
instellingen de cliënten niet alleen inzage in de rapporten te geven, maar alle rapporten 
en aantekeningen die in een dossier een rol spelen af te geven (uitzonderingen daarge
laten). Naast het inzagerecht hebben de cliënten sinds 1982 eveneens een formeel 
klachtrecht (Doek & Vlaardingerbroek 1993, blz. 171). De Wet op de Jeugdhulpverle
ning die in 1989 van kracht werd, regelde het klacht- en informatierecht van cliënten 
van alle particuliere kinderbeschermingsinstellingen, alsmede het recht van cliënten om 
betrokken te worden bij het opstellen van hulpverleningsplannen. Illustratief voor de 
versterking van de positie van de ouders was ook de grondwetswijziging van 1983. Toen 
werd een einde gemaakt aan de praktijk dat ouders die uit de voogdij of ouderlijke 
macht waren ontzet hun stemrecht bij verkiezingen verloren (Huizer 1987). 

De kinderrechter had tot 1995, anders dan andere rechters, naast de rechtsprekende 
tevens een uitvoerende taak, namelijk de leiding over de uitvoering van de ondertoe
zichtstelling. De door hem of haar aangestelde gezinsvoogd moest periodiek aan de kin
derrechter rapporteren en adviseren over het verloop van de hulpverlening, maar de 
kinderrechter besliste uiteindelijk. Aan deze dubbelfunctie, die volgens critici de rechts
positie van betrokkenen tekort doet en gemakkelijk tot bevooroordeling en rechtsonge
lijkheid kan leiden, is in 1995, na een discussie van ruim dertig jaar, formeel een einde 
gemaakt. Toen is de leiding van de ondertoezichtstelling overgedragen aan de gezins
voogdij-instelling. 2 3 

Deze veranderingen in de formele regelgeving dienen de rechtsbescherming van de 
ouders en de kinderen. De versterking van de positie van ouders en kinderen ten opzich
te van de kinderbescherming en de vernieuwing in de methodiek zijn een uitvloeisel 
van breder aanvaarde ideeën in het welzijnswerk, jeugd- en strafrecht, en in de maat
schappij, over de emancipatie van (psychiatrische) patiënten, (hulpverlenings)cliënten 
en justitiabelen. Ook kinderbeschermingspupillen hebben invloedswinst geboekt. 

4 Het emancipatieproces van kinderbeschermingspupillen 
Veel oud-pupillen zullen het nauwelijks kunnen geloven, 2 4 maar het ontstaan van een 
aparte kinderrechtspraak kan tevens worden geïnterpreteerd in het licht van de verster
king van de positie van kinderen in onze samenleving. De kinderwetten gaven de moge
lijkheid om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing en zorgden voor de invoering 
van een strafrecht speciaal voor minderjarigen. De ouderlijke macht behoorde voortaan 
primair het welzijn van kinderen te dienen en kon worden ingeperkt als dit niet het 
geval was (De Ruiter 1993). Met deze inperking van de ouderlijke macht kwam de ster-
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kere machtspositie van kinderen tot uiting èn wonnen zij aan macht (De Regt 1988). De 
emancipatie van kinderen kwam tevens tot uiting in een groeiende publieke aandacht 
voor hun maatschappelijke positie. Deze aandacht bespoedigde op haar beurt een verde
re versterking van de juridische en maatschappelijke positie van kinderen - ten opzichte 
van hun ouders maar ook ten opzichte van andere volwassenen, zoals kinderbescher
mers en 'de overheid'. 

Kinderen zijn mensen en verdienen daarom dezelfde rechten als volwassenen, stelt 
de kinderrechtenbeweging. Vooral vanaf de jaren zeventig is het werk van geëngageer
de wetenschappers zoals de hoogleraren De Langen, Rood-de Boer en Doek, en van 
organisaties zoals de Belangenvereniging Minderjarigen, de kinderrechtswinkel (medio 
jaren tachtig opgericht door Miek de Langen), en Defence for Children International, 
van grote invloed op het denken over en de uitbreiding van formele rechten ter verster
king van de positie van kinderen. In hun proefschriften en publikaties bekritiseren zij de 
geringe wettelijke rechten van kinderen en doen zij voorstellen om hun rechtsbescher
ming te bevorderen. 

Het rapport Jeugdbeschermingsrecht van de Commissie Wiarda uit 1971, een advies
commissie voor de herziening van het kinderbeschermingsrecht in opdracht van het 
Ministerie van Justitie waarin veel toonaangevende kinderbeschermingsdeskundigen 
zitting hadden, is eveneens een belangrijke stimulans geweest om de rechtspositie van 
minderjarigen te versterken. 'De veiligheid en de zekerheid, die men bereikt via bescher
ming, blijken in de praktijk iets minder veilig te zijn dan de mondigheid die men heeft 
verworven door zelf te doen', aldus de Commissie Wiarda (blz. 58). De Commissie 
bepleitte derhalve een overgang van jeugdbescherming naar jeugdrechten. Deze over
gang signaleerden de commissieleden al in de praktijk van de kinderbescherming en het 
denken over kinderen, zowel nationaal als internationaal. De Commissie Wiarda begon 
het rapport dan ook met de Engelse en Nederlandse tekst van de 'Declaration of the 
Rights of the Child' dat als conventie (dat wil zeggen niet bindend) in 1959 onder auspi
ciën van de Verenigde Naties tot stand kwam (en in 1995 door Nederland werd geratifi
ceerd en verbindend). Dit verdrag beschouwden de commissieleden als een goede basis 
voor hun voorstellen. 

Naar aanleiding van de vele discussies en voorstellen volgden verschillende wetsont
werpen tot herziening van het jeugd(straf)recht en verbeteringen in de rechtspositie van 
kinderbeschermingspupillen. Op advies van de Commissie Wiarda werd bijvoorbeeld 
besloten tot een verdere verlaging van de meerderjarigheidsgrens. Tot verlaging van de 
meerderjarigheidsleeftijd van 23 naar 21 jaar was al besloten in 1901. In 1988 werd dat 
18 jaar. Deze verlaging kwam voort, aldus de Commissie Wiarda (1971, blz. 226), uit de 
behoefte om aan adolescenten een grotere mate van zelfstandigheid toe te kennen. Ver
der dient de rechter sinds juli 1982, voordat hij of zij een beslising neemt, minderjarigen 
van twaalf jaar en ouder in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken in 
hen betreffende burgerrechtelijke zaken (Ministerie van Justitie 1983, blz. 33). 

Ook in het strafrecht is de positie van jeugdigen versterkt. In navolging van het volwas
senenstrafrecht werd in 1979 de vroeghulp formeel ingevoerd in het jeugdstrafrecht. Dit 
betekent dat een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming hulp verstrekt 
aan minderjarigen die verdacht worden van een strafbaar feit en op het politiebureau in 
verzekering zijn gesteld, zoals het bieden van emotionele ondersteuning, het regelen 
van bezoek, de verzorging van huisdieren en - indien de minderjarige dat wenst - het 
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inlichten van ouders, school of werkgever (Projektgroep Vroeghulp aan inverzekering-
gestelde minderjarigen 1978). Vanaf 1979 stelt de politie de Raad voor de Kinderbe
scherming op de hoogte van het strafbare feit waarvan een minderjarige wordt verdacht 
en krijgt de Raad de gelegenheid om een rapport op te stellen. Vóór de invoering van de 
vroeghulp was de politie overigens al een van de belangrijkste aanmelders van gezinnen 
bij de Raad, en verrichtte een raadsmedewerker de voorlichting aan de officier van justi
tie in strafzaken (Hermans 1984, blz. 188). Dit laatste wordt het enquêtesysteem 
genoemd: de raadsmedewerker houdt een summiere enquête naar de minderjarige ver
dachte en de mate van verstoring van zijn of haar sociale relaties (Hermans 1984, blz. 
191). Na de invoering van de vroeghulp werd de strafenquête meestal achterwege gela
ten in zaken waarin vroeghulp werd verleend. Naast het verlenen van hulp aan minder
jarigen was het doel van de vroeghulp de terugdringing van het aantal gevallen van 
voorlopige hechtenis (Hermans 1984, blz. 215). De voorlopige hechtenis zou dan alleen 
in de meest noodzakelijke gevallen worden toegepast. De officier van justitie moet 
namelijk kennisnemen van het voorlichtingsrapport c.q. vroeghulprapport van de Raad, 
voordat hij of zij de periode van inverzekeringstelling verlengt. De informatie van de 
Raad behoort duidelijk te maken of dat nodig is of niet. 

In de kinderstrafwet van 1901/1905 was geen minimumleeftijd vastgesteld voor de 
straffen en maatregelen. Men dacht dat dat niet nodig was omdat na de invoering van 
een apart systeem voor kinderen er, anders dan voorheen, zich geen excessen meer voor 
zouden doen (Van der Laan 1996). Pas met de wetswijziging van 1965 werd het kinder
strafrecht slechts toepasbaar voor jongeren vanaf 12 jaar. Tegen kinderen jonger dan 12 
jaar die strafbare feiten hebben gepleegd, kan vanaf 1965 alleen langs civielrechtelijke 
weg worden opgetreden. 

Naast de maatregel van jeugd-terbeschikkingstelling (jeugd-tbr), werd in 1965 de 
maatregel van Plaatsing in een Inrichting voor Buitengewone Behandeling (PIBB of BB) 
in het leven geroepen. Hiermee werd - net als in het volwassenenstrafrecht - het onder
scheid tussen toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid benadrukt. 
Anders dan de namen van de maatregelen doen vermoeden, was de PIBB te beschou
wen als de pendant van de terbeschikkingstelling van volwassenen. Deze maatregel was 
bestemd voor jeugdige delinquenten die als niet of verminderd toerekeningsvatbaar 
werden beschouwd, als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van 
de geestvermogens. Jeugd-tbr was bedoeld als een heropvoedende maatregel voor jon
geren die een misdrijf hadden gepleegd en bij wie wel sprake was van toerekenbare 
schuld. Beide maatregelen konden voor onbepaalde tijd worden opgelegd. Jeugd-tbr 
kon uiterlijk tot aan de meerderjarigheid worden opgelegd; de BB-maatregel tot de leef
tijd van 21 jaar. In de uitvoering van deze twee maatregelen was nauwelijks verschil: de 
vrijheidsbeneming vond plaats in dezelfde inrichtingen. Om de twee jaar onderzocht de 
rechter of de plaatsing moest worden verlengd of niet. Na de verlaging van de meerder-
jarigheidsgrens tot 18 jaar in 1988, de leeftijdsgrens die voor jeugd-tbr ging gelden, werd 
jeugd-tbr nauwelijks meer opgelegd. Bij de BB-maatregel bleef de leeftijdsgrens 21 jaar. 
Deze maatregel werd na 1985 vaker opgelegd, en leek de jeugd-tbr overbodig te maken 
(Junger-Tas, Kruissink & Van der Laan 1992, blz. 103). 

Met ingang van 1 september 1995 heeft Nederland een nieuw jeugdstrafrecht. De 
maatregelen van jeugd-tbr en PIBB zijn vervangen door de PIJ, Plaatsing in een Inrich
ting voor Jeugdigen. Deze maatregel kan maximaal vier of zes jaar duren. In eerste 
instantie wordt de maatregel opgelegd voor de duur van twee jaar, behoudens eerdere 
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voorwaardelijke of onvoorwaardelijke beëindiging door de minister van justitie. Verlen
ging met twee jaar na vier jaar onder de maatregel te hebben gestaan, kan alleen als bij 
het opleggen van de maatregel is vastgesteld, dat tijdens het plegen van het strafbare feit 
bij de verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 
de geestvermogens. Anders dan bij de BB-maatregel eindigt de vrijheidsbeneming in het 
kader van de PIJ dus niet automatisch bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. 

Ter vervanging van het arrest en de tuchtschoolstraf is een nieuwe detentiestraf 
ingevoerd. De maximale duur hiervan is twee jaar voor zestien- en zeventienjarigen en 
een jaar voor twaalf- tot en met vijftienjarigen. De oude tuchtschoolstraf kon maximaal 
slechts zes maanden duren. De geldboete is gehandhaafd, maar het maximum is ver
hoogd van vijfhonderd gulden naar vijfduizend gulden. De berisping als straf is verdwe
nen. 

De invoering van de nieuwe jeugddetentiestraf en de maatregel PIJ wordt vaak 
gezien als een verharding van het jeugdstrafrecht (Koens 1995, Van der Laan 1996; vgl. 
Komen 1995). Het kan echter ook betekenen dat de kinderrechter minder snel het vol
wassenenstrafrecht toe zal passen. Op grond van de ernst van het delict, de persoonlijk
heid van de dader of de omstandigheid waaronder het strafbare feit is begaan, kan bij 
minderjarigen van zestien tot achttien jaar namelijk het volwassenenstrafrecht worden 
toegepast. Vóór 1995 kon dit ook al, zij het misschien iets minder gemakkelijk. De prak
tijk zal uitwijzen of dit na 1995 minder vaak gebeurt dan voor die tijd. 

Een verzwaring van de aanpak van jeugdcriminaliteit en de uitbreiding van de forme
le greep van het strafrecht via alternatieve sancties, HALT-afdoeningen en de recente 
invoering van jeugdreclassering, hoeven overigens niet het einde te betekenen van de 
emancipatie van de minderjarigen om wie het gaat. Het nieuwe jeugdstrafrecht laat juist 
een continuering zien van dat proces. Zo zijn de verschillende dubbelfuncties van de kin
derrechter - als rechter-commissaris, rechter die de zaak berecht en executie-rechter -
afgeschaft. Ook het driehoeksoverleg tussen kinderrechter, Raad voor de Kinderbescher
ming en officier van justitie - waarin gezamenlijk de binnengekomen zaken werden 
besproken en waarin besloten werd wie vervolgd zou worden - is afgeschaft. Sinds de 
invoering van het nieuwe sanctierecht mag de rechter niet al eerder, buiten de jeugdige 
om, over zijn of haar zaak met de officier van justitie spreken. Ook kunnen de betrokken 
jongeren nu een bezwaarschrift indienen tegen een dagvaarding. Verder staan voor jon
geren nu dezelfde mogelijkheden open als in het volwassenenstrafrecht, bijvoorbeeld die 
van hoger beroep. Voorheen kon een minderjarige dat alleen zelf als hij of zij zestien jaar 
of ouder was. De beginjaren tachtig als experiment begonnen alternatieve sancties (taak
straffen) hebben in het nieuwe jeugdstrafrecht een wettelijke basis gekregen. Deze sanc
ties kunnen alleen opgelegd worden met instemming van de verdachte. 

De in deze paragraaf beschreven veranderingen in het kinderbeschermingssysteem bete
kenden een verbetering van de rechtspositie van de betrokken minderjarigen, maar ook 
een uitbreiding van de overheidszorg voor jeugdigen. Sinds 1905 is het totale kinder
beschermingsinstituut fors uitgebreid. Van Montfoort (1994, blz. 137) wijst er in zijn 
proefschrift op dat ondanks de bezuinigingen in Nederland in de jaren tachtig de perso
neelsformatie van de Raden voor de Kinderbescherming - de toegangspoort van de 
kinderbescherming - op peil bleef. Ook in de gezinsvoogdijsector was dit het geval. 
Het jaarverslag 1981/1982 van de Directie Kinderbescherming van het ministerie van justi
tie laat bijvoorbeeld een formatie-uitbreiding van ongeveer 85 arbeidsplaatsen in de 
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kinderbescherming zien en, in het kader van het minderhedenbeleid in de kinderbescher
ming, een uitbreiding van de financiële middelen (Ministerie van Justitie/Directie Kinder
bescherming 1983, blz. 23). Uit een artikel van Vlaardingerbroek (1987) over 
bezuinigingen bij de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat er sinds het begin van de 
jaren tachtig is bezuinigd op kantonrechterzaken (de voogdijbenoemingen), dat het aantal 
onderzoeken naar de financiële situatie in de gezinnen is teruggedrongen, dat er een afna
me plaatsvond van de enquête in strafzaken (na de invoering van de vroeghulp!), en dat de 
vroeghulp sinds 1985 niet langer in de weekends wordt gegeven. Jongeren die in het 
weekend in verzekering waren gesteld, werden op maandag geholpen. Deze bezuinigings
maatregel op de vroeghulp is in 1990 overigens weer ongedaan gemaakt. In echtschei
dingszaken wordt weliswaar terughoudender opgetreden, aldus Vlaardingerbroek, maar 
volgens Van Montfoort (1994, blz. 136) is het aantal echtscheidingszaken in vergelijking 
met de jaren zestig verdubbeld. Het gaat hier met name om het vaststellen van een 
omgangsregeling en adviezen van de Raad aan de rechtbank over het gezag. Op de raads
onderzoeken naar de wenselijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen is niet bezuinigd. 

5 Conclusie: de verstatelijking van de zorg 
Op basis van vergelijkend historisch-sociologisch onderzoek heeft De Swaan (1989) in 
Zorg en de Staat laten zien dat gedwongen verzorgingsarrangementen op nationaal 
niveau - onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid en verschillende vormen van 
hulpverlening - het resultaat zijn van collectieve actie. Staatsdwang werkte om de 
dilemma's van collectieve actie te laten verdwijnen. Vooral in de negentiende en twin
tigste eeuw hebben staten hun mogelijkheden uitgebreid. Rond de eeuwwisseling nam 
in de meeste geïndustrialiseerde samenlevingen de gevoeligheid voor en de verontrus
ting over de armoede en slechte levensomstandigheden van het proletariaat toe (de 
'sociale kwestie') - en werd men ontvankelijk voor de mening van deskundigen hier
over. Deskundigen benadrukten de samenhang van problemen als criminaliteit, zede
loosheid, verwaarlozing, analfabetisme, besmettelijke ziektes en armoede. In de politiek 
van deze samenlevingen onderscheidt De Swaan vier noodzakelijke voorwaarden voor 
sociale hervorming: publieke bezorgdheid om de gevaren die armoede met zich mee
brengt - niet alleen voor de armen zelf maar ook voor de 'gevestigden'; een kring van 
voor leken begrijpelijke deskundigen met een duidelijke diagnose en een geschikte 
remedie: een regime van politici (die herkozen willen worden) en hoge ambtenaren (die 
streven naar maximalisatie van de middelen van hun organisatie) dat het staatsapparaat 
beheerst en dat kiest voor een actieve rol en sociaal beleid initieert; en tenslotte - om het 
beleid te kunnen implementeren - de steun van grote werkgevers of georganiseerde 
arbeiders. Vanaf het einde van de jaren vijftig van deze eeuw kreeg de verzorgingsstaat 
steeds meer een eigen dynamiek. De uitbreiding van de collectieve voorzieningen in de 
jaren zestig en zeventig kon gebeuren door de combinatie van massacampagnes voor 
betere voorzieningen en door de aandrang op uitbreiding van deskundigen, ambtenaren 
en dienstverleners die voor hun werk aangewezen zijn op de collectieve voorzieningen, 
en die inmiddels waren uitgegroeid tot machtige en actieve belangengroepen. De aan
houdende economische groei maakte het geheel betaalbaar. De opkomst van deze aan 
de staat gebonden deskundigen hebben bijgedragen aan veranderingen in de omgangs-
en ervaringsvormen van de burgers van deze verzorgingsstaten, aldus De Swaan. 
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Dit werk van De Swaan vormt de achtergrond van waaruit ik in dit hoofdstuk de 
geschiedenis van de justitiële kinderbescherming in Nederland heb beschreven. Nieuwe 
ideeën, uitgewerkt in een kring van experts, werden gerealiseerd in wetten en subsidie
regelingen. De morele verontrusting over delinquente en predelinquente kinderen en de 
groei van het werk vooral in de oorlogsjaren, dienden daarbij herhaaldelijk als katalysa
tor. Zoals de Eerste Wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande stijging van ongewenst 
gedrag van jongeren de invoering van een gespecialiseerde kinderrechter en de als pre
ventief bedoelde maatregel van de ondertoezichtstelling versnelde, zo gaf de ontwrich
ting van het maatschappelijk leven in en na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe impuls 
aan het professionaliseringsproces in de kinderbescherming. Deskundigen speelden in 
op de angst voor een verwildering van de jeugd, en boden een duidelijke remedie door 
te wijzen op de winst die professionalisering met zich mee zou brengen: preventie van 
jeugdcriminaliteit en een efficiënter gebruik van de middelen door meer aandacht voor 
de individuele cliënt. Taakuitbreiding en professionalisering moesten de overheid meer 
mogelijkheden tot centrale sturing geven. Naarmate de afhankelijkheid van overheids
subsidies toenam, diende de particuliere kinderbescherming steeds meer rekening te 
houden met de eisen die van overheidswege werden gesteld. In de loop van de twintig
ste eeuw is de overheid een steeds grotere rol gaan spelen in de organisatie van de kin
derbescherming, de regulering van het werk en het toezicht op de uitvoering. 

De uitbreiding van de rol van de overheid, professionalisering en democratisering 
van de verhouding tussen hulpverlener en cliënt in de kinderbescherming gingen vanaf 
het begin van de twintigste eeuw samen en stimuleerden elkaar. Afwijkend gedrag werd 
meer en meer gedefinieerd als een psychisch probleem. De gangbare therapieën in de 
kinderbescherming van de negentiende en begin twintigste eeuw - bestraffing en opna
me in een ander milieu zonder indicatiestelling waarin rekening werd gehouden met de 
gesteldheid en de omstandigheden van de individuele cliënt - werden vervangen door 
een op de psychiatrie, psychologie en pedagogiek gefundeerde diagnostiek (vgl. Van Nij-
natten 1986). De invloed van het professionaliseringsproces en sociaal-wetenschappelij
ke inzichten in de kinderbescherming blijkt het meest duidelijk in de internaten: 
kleinere groepen, een verticale groepsstructuur, paviljoenbouw in plaats van kazerne
achtige huizen, vervanging van slaapzalen door eigen kamertjes, minder uiterlijke disci
pline en orde, stimulering van zelfstandigheid en initiatief, zelfbestuur-experimenten 
enzovoorts (Fontein 1955). 

De versterking van de maatschappelijke positie van het kind werd vertaald in wette
lijke en subsidieregelingen. Dit overheidsingrijpen heeft het emancipatieproces van kin
deren in onze samenleving versterkt. Met de invoering van de Kinderwetten werd het 
belang van een goede opvoeding en de verplichtingen van ouders ten opzichte van hun 
kinderen beklemtoond. Kenmerkend voor de ontwikkeling van het jeugdbeschermings-
recht is dat het belang van het kind vóór dat van de ouders behoort te gaan. Door de 
emancipatie van kinderen was hun positie ten opzichte van ouders versterkt, maar ook 
ten opzichte van andere volwassenen, waaronder kinderbeschermers. Dit kwam tot 
uiting in de vermeerdering van de formele rechten van kinderbeschermingspupillen en 
in de pleidooien voor een verdere uitbreiding van de rechten voor kinderen. 

De professionalisering van de uitvoering van de kinderbescherming moest dé reme
die bieden tegen het dreigende verderf van een deel van de jeugd, de gezinnen en - bre
der - de samenleving. Dit ging gepaard met meer aandacht voor de wensen en 
verlangens van de cliënten, meer vrijheid in het opvoedingsregime, meer invloed op de 
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hulpverlening voor de pupillen gedurende de maatregelduur, een overschaduwing van 
de disciplineringsfunctie van de kinderbescherming door de hulpverleningsfunctie, en 
een toename van de overheidszorg voor kinderen. 

Deze uitbreiding van de overheidsinvloed leidde tot een toename van het aantal 
interventies in gezinnen. De gestegen omvang van de kinderbeschermingspopulatie in 
de jaren tachtig en negentig is dus eerder regel dan uitzondering. De afname in de jaren 
zestig en zeventig is dat niet. 
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3. KINDERVERWAARLOZING, EEN HARDNEKKIG 
PROBLEEM 

1 Inleiding 
De bestrijding van kinderverwaarlozing was één van de doelen van de justitiële kinder
bescherming aan het begin van deze eeuw. De toegenomen criminaliteit en het bestaan 
van bandeloze en bedelende kinderen op straat, stonden hoog op de politieke agenda 
(Kruithof &• De Rooy 1987; Groenveld e.a. 1997). Om de criminaliteit in Nederland terug 
te dringen, moest het vraagstuk van de verwaarloosde kinderen worden opgelost. Slecht 
levensgedrag van de ouders was toen een criterium bij de vaststelling van kinderver
waarlozing: 'Een stuurloze huishouding, het immoreel karakter van de ouder of treurige 
levensomstandigheden, rechtvaardigden dat een kind onder voogdij werd gesteld', 
schrijven de historici Groenveld, Dekker en Willemse (1997, blz. 345) in hun gedegen 
overzicht van de geschiedenis van de residentiële jeugdzorg in Nederland. Kinderver
waarlozing werd gezien als een probleem van de onderste lagen van de maatschappij, 
niet zozeer vanwege hun armoede, maar vanwege hun levensstijl en omdat zij weinig 
begrip hadden van de goede zeden (Kruithof & De Rooy 1987). Sinds de invoering van 
de Kinderwetten is kinderverwaarlozing derhalve een van de redenen voor het opleggen 
van een maatregel van justitiële kinderbescherming. 

Door de economische opbloei en de toegenomen sociale zekerheid in Nederland na 
de Tweede Wereldoorlog veranderde de armoedeproblematiek van karakter. Arm-zijn 
speelt zich tegenwoordig over het algemeen af op een niveau dat vroeger als 'redelijk of 
goed bedeeld' zou zijn getypeerd. Het is minder een materieel probleem geworden. De 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en andere verbeteringen in het socia-
le-zekerheidsstelsel brachten daarnaast een vermindering van de economische afhanke
lijkheid tussen gezinsleden teweeg: zo werden vrouwen voor hun levensonderhoud 
minder afhankelijk van hun man of (adolescente) kinderen en kunnen minderjarigen 
tegenwoordig zelfstandig een uitkering aanvragen als zij weggelopen zijn van huis. De 
Regt (1984) veronderstelt een samenhang tussen de vermindering van de materiële 
afhankelijkheden tussen gezinsleden, ontwikkelingen in de verzorgingsstaat, en de ver
sterking van de affectieve relaties tussen gezinsleden. Verschillende historici en sociolo
gen hebben gewezen op dit langer lopende proces van emotionalisering van 
partnerrelaties en de ouder-kind relatie (o.a. Ariës 1987 [1960], Shorter 1975, Zelizer 
1985, Brinkgreve & De Regt 1990, Dekker 1995). Huwelijks- en partnerrelaties zijn 
vaker dan voorheen gebaseerd op liefde en affectie. Ouderliefde is in de loop der tijd een 
sterke emotie geworden. Met deze stelling wordt overigens niet bedoeld dat kinderen 
vroeger verwaarloosd, aan hun lot overgelaten of geminacht werden (Ariës 1987, blz. 
125). Kinderen worden steeds meer gezien als personen die individuele aandacht en 
behandeling behoeven, afgestemd op zijn of haar behoeften en leefwereld. Zij zijn de 
afgelopen eeuwen het middelpunt van het gezin geworden. Ouders en kinderen hébben 
tegenwoordig niet alleen een sterkere emotionele band met elkaar, zij behoren dit ook te 

59 



hebben. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat in recente literatuur weer vaker gewag 
wordt gemaakt van toegenomen kinderverwaarlozing (Lodewijks-Frenken 1989, Cole
man 1993, De Haan 1994). Maar hierin gaat het dan vooral om emotionele verwaarlo
zing en ouderlijke onverschilligheid. Dit zou kunnen wijzen op een werkelijke stijging 
van het aantal kinderen dat emotioneel wordt verwaarloosd, maar tevens op een groei
ende aandacht voor het emotioneel welbevinden van kinderen en op een verhoging van 
de eisen die tegenwoordig aan de ouder-kind relatie worden gesteld. Hoe hoger de ver
wachtingen, des te groter de kans dat mensen van zichzelf en van anderen vinden dat zij 
hier niet aan voldoen (Kooy 1985, De Regt & Brinkgreve 1997; Van den Brink 1997). 
Ook volgens verschillende kinderbeschermingsdeskundigen is er sprake van een toene
mend aantal kinderbeschermingspupillen dat door hun ouders wordt verwaarloosd (Van 
Montfoort 1994; Van der Laan 1990; zie ook hoofdstuk 1). Het is niet altijd duidelijk, 
maar hoogstwaarschijnlijk hebben deze auteurs eveneens vooral de niet-materiële vor
men van verwaarlozing op het oog. Uit een artikel van Van Montfoort uit 1989 blijkt bij
voorbeeld dat hij het idee heeft dat de materiële verzorging van kinderen in de loop van 
deze eeuw minder vaak een reden voor justitieel ingrijpen is geworden. 

Vanwege de toegenomen welvaart sinds de jaren zestig ligt het voor de hand om te 
veronderstellen dat de materiële verzorging van de kinderen in de recente periode een 
minder ernstig probleem is dan in de jaren zestig en zeventig. In het dossiermateriaal 
verwachtte ik daarom een overgang aan te treffen van kinderen die te weinig worden 
gevoed en gekleed naar kinderen die te weinig 'gezond' voedsel en te weinig liefde krij
gen. Omdat het belang van affectieve relaties tussen ouders en kinderen in de loop van 
de twintigste eeuw steeds groter is geworden, verwachtte ik dat meldingen van emotio
nele kinderverwaarlozing meer verontrusting teweeg zouden brengen dan voorheen en 
dat kinderbeschermers zich ernstiger bezorgd zouden tonen over de emotionele betrok
kenheid tussen ouders en kinderen. 

In dit hoofdstuk zal ik nagaan of voornoemde veronderstellingen empirische onder
steuning vinden in mijn onderzoeksmateriaal. Materiële en emotionele verwaarlozing 
zijn de twee belangrijkste vormen van kinderverwaarlozing die uit de onderzochte dos
siers spreken. Sommige pupillen werden 'pedagogisch' of 'geestelijk' verwaarloosd ge
noemd. Deze twee vormen van verwaarlozing kwamen echter te weinig voor om er een 
goed beeld van te kunnen krijgen. 2 5 Het hoofdstuk gaat daarom over de constanten en 
veranderingen in de aard en de beoordeling van problemen in de materiële en emotio
nele kinderverzorging. Welk gedrag van ouders werd als kinderverwaarlozing gezien? Is 
de interpretatie van kinderbeschermers en hun reactie op kinderverwaarlozing de afge
lopen decennia veranderd? Deze vragen behandel ik eerst met betrekking tot problemen 
in de materiële verzorging, en vervolgens met betrekking tot de emotionele verzorging 
van kinderen. 

2 Materiële kinderverwaarlozing 
Anders dan verwacht blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie op basis van raadsrapporten van 
kinderen jonger dan zeven jaar uit 1979 (N=242) en 1988 (N=230) dat materiële kin
derverwaarlozing niet is afgenomen, maar juist is toegenomen (Mertens 1993). Het per
centage rapporten waarin problemen in de materiële kinderverzorging werden 
genoemd, bedroeg in 1979 19,8 en in 1988 23,5 procent. 2 6 Onduidelijk is of de defini-

60 



tie en de ernst van de verwaarlozing in de rapporten uit 1979 vergelijkbaar is met die uit 
1988. De cijfers van de Bureaus Vertrouwensartsen daarentegen wijzen vanaf de jaren 
tachtig op een afname van lichamelijke kinderverwaarlozing. Tot 1980 - de Bureaus zijn 
in 1972 opgericht - maakten de vertrouwensartsen in hun registratie geen onderscheid 
tussen verschillende vormen van kinderverwaarlozing. Volgens de jaarverslagen kwam 
verwaarlozing in 1973 bij 15 procent van het aantal gemelde kinderen voor, en in 1975 
bij 27 procent. Na 1980 maakten de Bureaus onderscheid tussen lichamelijke en andere 
vormen van kinderverwaarlozing. Van de in 1980 gemelde kinderen werd 33 procent 
lichamelijk verwaarloosd genoemd. In 1990 en 1995 was dit percentage sterk gedaald: 
'slechts' 8 respectievelijk 9 procent van de gemelde kinderen zou in die jaren lichamelijk 
worden verwaarloosd. Echter, ook deze cijfers lijken weinig betrouwbaar en weinig een
duidig. In 1980 was het bijvoorbeeld nog mogelijk om een kind in verschillende pro
bleemcategorieën te plaatsen. Vanaf 1989 wordt alleen nog maar de meest in het oog 
springende vorm van mishandeling, verwaarlozing of misbruik geregistreerd. Elk 
gemeld kind kan dan dus nog maar in één categorie worden geplaatst. Door de wijzigin
gen in de registratie is het niet goed mogelijk om de cijfers vanaf 1989 te vergelijken met 
die uit eerdere verslagjaren. Onduidelijk is tevens of de vertrouwensartsen het begrip 
lichamelijke verwaarlozing de afgelopen decennia wel hetzelfde interpreteerden. 

In de door mij geanalyseerde OTS-dossiers uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negen
tig, kwamen problemen in de materiële verzorging van de kinderen ongeveer even vaak 
voor. Het gaat hier om vermoedens van en klachten over ernstige en minder ernstige 
vormen van verwaarlozing. In 25 procent van de OTS-dossiers uit de jaren zestig werden 
dergelijke problemen vermeld en in 21 procent van de OTS-dossiers uit de jaren zeven
tig. In de OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig kwamen klachten over de mate
riële kinderverzorging in 23 procent van de dossiers voor. 

Tabel 3.1 
Prevalentie problemen in de materiële kinderverzorging in de onderzochte Dordtse OTS-dos
siers naar decennium van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Materiële decennium van raadsonderzoek 
kinderverwaarlozing jaren jaren jaren totaal 

'60 '70 '80 & '90 

ja 25% 2 1 % 23% 
17 9 16 42 

nee 75% 79% 77% 
50 35 55 140 

totaal 67 44 71 182 

In de totale steekproef, dus inclusief de 24 onderzochte ontheffings, ontzettings, jeugd-
tbr en PIBB dossiers, kwamen problemen in de materiële kinderverzorging voor in 27 
procent van de jaren-zestig-dossiers, in 22 procent van de jaren-zeventig-dossiers en 
eveneens in 22 procent van de dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Net als bij de 
Bureaus Vertrouwensartsen is materiële verwaarlozing vooral een probleem in gezinnen 
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met jonge kinderen, meisjes èn jongens. In 45 procent van de 40 OTS-dossiers van 0 tot 
en met 5-jarigen en 40 procent van de 38 OTS-dossiers van 6 tot en met 11-jarigen heb
ben de ouders problemen in de materiële verzorging van de kinderen. In slechts 9 pro
cent van de 104 OTS-dossiers van adolescenten komen dergelijke moeilijkheden voor. 
In één dossier uit de jaren negentig zegt een moeder zelf dat ze de moeilijkste problemen 
achter de rug heeft omdat de verzorging van de kinderen nu ze groter zijn niet meer 
zoveel tijd in beslag neemt. Als kinderen ouder worden is hun materiële verzorging ver
moedelijk minder zwaar omdat zij dan beter in staat zijn om op wat voor manier dan 
ook voor zichzelf te zorgen. 

De gezinsproblematiek betreft nooit kinderverwaarlozing alleen. De moeilijkheden 
gaan altijd gepaard met klachten en (vermoedens van) problemen op andere gebieden. 
In ongeveer de helft van mijn dossiers uit de verschillende decennia waarin problemen 
in de materiële kinderverzorging voorkwamen, vormden deze verzorgingsproblemen in 
ieder geval één van de redenen voor het opleggen van de maatregelen. De problemen in 
de materiële kinderverzorging stonden dan vermeld bij de aanleiding voor het raadson
derzoek, in de conclusie van de raadsrapporteur of in het maatregelrequest van de Raad 
voor de Kinderbescherming. Bij de andere verwaarlozingszaken waren dergelijke pro
blemen elders in het raadsrapport of in het dossier te vinden. In deze rapportages stond 
niet expliciet vermeld of de verwaarlozing al dan niet een reden was voor de betrokken 
kinderbeschermers om te interveniëren. 

In de door mij onderzochte Dordtse dossiers is de prevalentie van materiële kinder-
verwaarlozing dus nauwelijks veranderd in de tijd. Geldt dit ook voor de definiëring en 
de beschrijvingen van de inhoud van dit probleem? 

2.1 Definiëring van materiële verwaarlozing 
1966. 'Op 2-3-'66, dus de dag volgend op de nacht, waarin er weer onenigheid 
geweest was [tussen de moeder en de stiefvader, MK], kwam het echtpaar W. Jan
sen [de broer van de moeders overleden eerste man, MK] (...) bij de afdeling Kin
derpolitie om hulp vragen t.a.v. de beide oudste kinderen, die door alle narigheid 
in het gezin veel tekort zouden komen. Zij verklaarden dat deze jongens, nu 8 en 9 
jaar oud, dikwijls bij de familie kwamen om hun nood te klagen. Soms hadden zij 
niet te eten gehad, dan weer zaten zij onder de zweren en mevr. Jansen zei zelf 
gezien te hebben dat [één van de jongens, MK] een keer 's avonds om 11 u. nog 
op de Rijnweg liep. De familie zou nog nu en dan zorgen voor kleding van de jon
gens. De kinderen zouden herhaaldelijk alleen gelaten worden' [J-Nl-01/66c]. 21 

1975. 'Op 6 juni trof [Brigadier W.] in de woning van de familie B. een onbe
schrijfelijke bende aan. Moeder lag in het ziekenhuis. De kinderbedjes waren ver
rot door urine en ontlasting; overal lagen hopen met kapot en haast verrot textiel, 
hopen sigarettenpeuken; achter het huis grote hopen hondestront. De kinderen 
zagen er ondervoed en verwaarloosd uit. In de periode daarvoor zag moeder er 
uitgesproken vies uit en vertoonde geen enkele lust om het huishouden bij te 
houden' [M-Nl-04/75c]. 

1984. 'Een eerste gesprek met moeder vond plaats nadat mevrouw P. [een kennis 
van moeder] de raad waarschuwde dat Geert buiten op straat aangetroffen was, 
de voordeur open stond en moeder in bed lag te slapen zonder dat zij wakker te 
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krijgen was. Bij dit bezoek, in aanwezigheid van mevrouw P., werd geconstateerd 
dat moeder nauwelijks aanspreekbaar was (nadat zij toch wakker was geworden), 
dat het in huis een onverantwoorde rommel was (veel papier, een omgevallen 
boekenkast, overvolle asbakken, lucifers overal verspreid) en dat moeder niet 
reageerde toen Geert - in haar pogingen hem op schoot te houden - haar in de 
arm beet. Moeder zei dat zij samen met haar man op de raad wilde komen praten, 
maar deze afspraak werd naderhand afgezegd. Nieuwe afspraken bleken niet 
gemaakt te kunnen worden, totdat op 19 juni 1984 het huis afbrandde. (Geert 
zou met lucifers hebben gespeeld). (...) Bij navraag door de kleuterleidster ont
kende moeder ten stelligste dat zij Geert geen eten had gegeven ' [J-Nl-06/85c]. 28 

1991. 'Het huis zou dusdanig vervuild zijn dat de honden en kinderen en de vele 
mensen die kennelijk over de vloer komen bij [de moeder] 'in en op een vuilnis
belt leven tussen de uitwerpselen van de honden' zoals grootvader zegt. De kinde
ren zouden onregelmatig en weinig te eten krijgen en lichamelijk onverzorgd 
zowel binnenshuis als buitenshuis aan hun lot worden overgelaten. Gezien het 
verleden van [de moeder], de ervaring die onze instelling heeft met betrekking tot 
[de moeder] en haar manier van leven klinken de berichten omtrent deze hele 
situatie niet onwaarschijnlijk' [M-Nl-02/91c]. 

In de meeste gevallen hield materiële kinderverwaarlozing in de onderzochte Dordtse 
dossiers uit de jaren zestig in, dat de kinderen kapotte of onvoldoende kleding droegen, 
onhygiënisch werden verzorgd of onder de zweren zaten, en te weinig of te weinig 
gezonde voeding kregen. Ook in de rapportages geschreven in de jaren zeventig bete
kende de verwaarlozing feitelijk dat de kinderen te weinig kleding, geen warm of te wei
nig (gezond) eten kregen, er slordig, vies of verkleumd bij liepen of dat kinderen 
duidelijk ondervoed waren. In de dossiers uit de jaren tachtig en negentig blijft het beeld 
hetzelfde: hierin wordt eveneens melding gemaakt van hongerige, ondervoede en ver
kleumde kinderen, kinderen die geen groente of vast voedsel gewend zijn, luieruitslag 
hebben, naar urine ruiken, in vieze en stinkende huizen wonen. En net als in de jaren-
zestig-dossiers komt het voor dat een gezin in de winter wordt afgesloten van gas, water 
en licht en dat de situatie in huis wordt vergeleken met een vuilnisbelt. De inhoud van 
wat wordt gezien als een slechte materiële verzorging van kinderen leek in vijfendertig 
jaar tijd nauwelijks veranderd. 

2.2 Verwaarlozende ouders: arm, verkwistend, verslaafd en alleen 
In het onderzochte dossiermateriaal vertoonden verschillende gezinsomstandigheden 
een significante samenhang met materiële kinderverwaarlozing. Het hield direct of indi
rect verband met uitkeringsafhankelijkheid en het maken van schulden, alleenstaand 
ouderschap en verslaving van de ouders. Deze achtergrondfactoren waren terug te vin
den in de dossiers, ook al relateerden de betrokken kinderbeschermers ze niet altijd aan 
de slechte verzorging van de kinderen. De relatie met de uitkeringsafhankelijkheid van 
de ouders bijvoorbeeld, werd nauwelijks gelegd. 2 9 De financiële en sociale problemen 
van de cliënten waren onontwarbaar met elkaar en met hun psychische problemen ver
bonden. 
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'Het is te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven. ' Armoede en 
verkwisting 
De gezinnen die met een maatregel van justitiële kinderbescherming te maken krijgen, 
behoren tot de armste milieus. Voor deze ouders is het een grotere opgave om hun 
kinderen goed te verzorgen, te kleden en te voeden dan voor ouders uit de hogere soci
aal-economische milieus. Armoede is uiteraard relatief. Absoluut gezien hadden de 
gezinnen het in de jaren tachtig en negentig beter dan in de eerdere periode. In de jaren 
zestig woonden de gezinnen bijvoorbeeld nog regelmatig in onbewoonbaar verklaarde 
krotwoningen. De uitkeringsafhankelijkheid van de gezinnen was in alledrie de periodes 
groot (zie hoofdstuk 1). In de door mij onderzochte dossiers kwamen problemen in de 
materiële kinderverzorging voor bij 36 procent van de ouders die afhankelijk waren van 
een uitkering, tegenover 15 procent van de ouders die niet afhankelijk waren van een 
uitkering (Pearsons Chi2=10.72, df=l, p=.001). In de onderzochte OTS-dossiers kwamen 
problemen in de materiële kinderverzorging voor in 35 procent van de 63 bijstandsge
zinnen. Nemen we de verwaarlozingsdossiers als uitgangspunt dan blijkt dat de helft van 
de gezinnen waarin materiële kinderverwaarlozing werd gesignaleerd van een uitkering 
leefde. De andere helft had financiële problemen, een laag inkomen of kon haar of zijn 
verslavingsgedrag niet combineren met de nodige zorg voor de kinderen. 

De financiële bijstand werd meestal verleend aan de moeders. De betekenis voor 
deze ouders van hun armoede en afhankelijkheid van anderen zien we-terug in de dos
siers. Een voorbeeld uit de jaren zestig. 

De moeder van de dertienjarige Sara en haar vier broers van zestien, twaalf, zes 
en vier jaar oud, zou volgens het raadsrapport haar kinderen vaak alleen laten onder 
meer om café's te bezoeken, het huishouden verwaarlozen, veel schulden maken en de 
kinderen vrijwel niets te eten geven [M-Nl-13/60c]. De vrouw kreeg ƒ 10,50 alimentatie 
per week en daarnaast aanvankelijk ondersteuning van Sociale Zaken. Sinds ze echter 
de inkomsten van haar oudste zoon opgaf, ƒ 3 1 , - per week, kreeg ze geen ondersteuning 
meer. Deze zoon zou drinken 'als een ouwe vent', en werd tijdens het raadsonderzoek 
bij de vader geplaatst. In het huis van de moeder werden gas, electriciteit en water afge
sloten. Elders in het rapport schreef de raadsmedewerker dat de moeder klaagde over 
het feit dat ze zeven gulden huur per week moest betalen voor 'een vuil rot krot, waar 
de wandluizen over je bed lopen'. De moeder hield toen elke week drieënhalve gulden 
over om samen met vier kinderen van te leven. 

Net als in dit gezin bleef in veel gezinnen in de Dordtse dossiers - ook na de invoering 
van de bijstandswet in 1965 - erg weinig geld over om voldoende eten en kleding te 
kopen. In de recentere dossiers waarin de materiële verzorging van de kinderen te wen
sen over liet, bleef het voor veel ouders een probleem om de eindjes aan elkaar te kno
pen. Een moeder die in 1974 ontzet werd uit de voogdij wegens 'schromelijke' 
verwaarlozing van haar twee kinderen van vier en eenjaar oud [M-Nl-01/74o] probeer
de de raadsrapporteur haar benarde situatie uit te leggen. Haar huur en ziekenfonds 
werden door de sociale dienst betaald. Daarnaast zou de moeder maandelijks 247 gulden 
bijstand en van haar ex-man 45 gulden per week alimentatie voor de kinderen ontvan
gen. Hierover zou de moeder hebben gezegd: 'Wat moet ik nu met die paar centen 
beginnen. Een stukje kleren kun je daar onmogelijk van kopen. Het is teveel om van 
dood te gaan en te weinig om van te leven'. 
Maar niet alle ouders met weinig geld hebben financiële problemen of verwaarlozen 
hun kinderen. Veel 'verwaarlozende' ouders hadden weinig geld èn konden niet goed 
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met weinig geld omgaan. Ondanks de toegenomen welvaart en de toegenomen over
heidszorg in Nederland, bleven veel cliënten schulden maken. Veel ouders die volgens 
de dossiers hun kinderen materieel te weinig boden, hadden in de jaren zestig en zeven
tig, maar ook in de jaren tachtig en negentig financiële problemen. Slechte tijden wer
den afgewisseld door iets minder slechte tijden. In het dossier van de vierjarige Bert en 
zijn zusje bij voorbeeld, waren de enorme schulden van de ouders in het voorjaar van 
1991 teruggebracht tot 3000 gulden [J-Nl-04/90c]. De ouders hadden allebei heel veel 
(over)gewerkt. Begin januari 1992 bleek uit de telefoonnotities van het Bureau Kinder
rechter, dat de vader met de gezinsvoogdes en een medewerker van de Raad gesproken 
had over zijn financiële problemen. Hij zou nog maar ƒ 2,80 op de bank hebben staan en 
niet weten hoe hij de rest van de maand rond moest komen. Uit een andere notitie, ook 
van januari 1992, bleken de schulden in korte tijd weer enorm te zijn opgelopen. 

In zowel de oudere als de recentere verwaarlozingsdossiers kwam het voor dat fami
lie, kerk of sociale dienst hulp bij het saneren van de schulden van de ouders weigerden, 
omdat de hulp niet het beoogde effect zou hebben. Deze mensen werden gezien als 
hopeloze gevallen. In een selectieproces voor bijvoorbeeld schuldsanering zijn zij dege
nen die afvallen (vgl. Engbersen 1990). Ter illustratie een citaat uit het gezinsvoogdij -
rapport over de situatie van de vijftienjarige Ruud, anno 1991. De moeder zou de 
gezinsvoogd hebben verteld dat ze slecht met geld om kon gaan: 

'Ze is schulden aan het afbetalen, maar krijgt er nieuwe bij. Zo is haar telefoon pas 
afgesloten. Moeder heeft weinig contacten. Ook haar familie (moeder en zus) ziet 
ze weinig. Ze heeft niet de fut om uit huis te gaan waardoor ze belt met als gevolg 
een hoge telefoonrekening. (...) Ik heb contact opgenomen met de sociale dienst 
in verband met schuldsanering. Deze had in het verleden al contact met moeder 
gehad en wilde op grond van hun ervaringen niets ondernemen. (...) Zoals Ruud 
zegt waren er tijden dat er geen eten in huis was daar het geld van moeder op 
was. (...) Moeder bleek reeds zes maanden haar huur niet te hebben betaald en 
werd uit huis gezet' [J-Nl-15/90c]. 

Ruud was toen al een paar maanden onder toezicht en in dat kader lukte het de gezins
voogd uiteindelijk om de vader van Ruud zover te krijgen de jongen in huis te nemen. 

Deze ouders besteedden het gezinsinkomen in de ogen van de kinderbeschermers op 
een verkeerde manier. Een favoriete verkeerde manier was - naast de aanschaf van een 
televisietoestel en bijbehorend ameublement op afbetaling in de jaren zestig - het omzet
ten van geld in drank en drugs. 

'Een mens mag toch ook wel eens wat!' Drank en drugs 
Anders dan kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit (zie hoofdstuk 4, 5 en 6) 
konden veel problemen in de materiële kinderverzorging worden gerelateerd aan het 
gebruik van roesmiddelen door de ouders. Materiële kinderverwaarlozing kwam voor in 
36 procent van de 69 OTS-dossiers waarin de ouders te veel alcohol en drugs gebruikten 
en in 15 procent van de 113 OTS-dossiers waarin de ouders in de ogen van de kinderbe
schermers geen misbruik maakten van roesmiddelen. Voor het totaal aantal onderzoch
te dossiers waren de percentages niet veel anders: Bijna 40 procent van de ouders die 
volgens de dossiers misbruik maakten van alcohol en drugs verzorgden hun kinderen in 
materieel opzicht niet goed, tegenover 16 procent van de ouders die in de ogen van kin
derbeschermers geen verslavingsgedrag vertoonden (Chi2=12.58, df=l, p<.001). Deze 
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samenhang betekende dat in 45 procent van de 'materiële kinderverwaarlozingsdossiers' 
uit de door mij onderzochte jaren-zestig-steekproef het gebruik van roesmiddelen, lees -
vermoedens van overmatig alcoholgebruik en één geval van het roken van marihuana -
door de ouders voorkwam. In de jaren-zeventig-dossiers was dat percentage opgelopen 
tot 64 procent en in de dossiers uit de jaren tachtig en negentig tot 67 procent. 3 0 In deze 
recente steekproef ging het zowel om alcoholisme als om drugsverslaving. Bij drugsver
slaving ging het met name om (vermoedens van) het gebruik van heroïne en andere 
harddrugs. 

In alledrie de perioden hielden de medewerkers van de Raad, de gezinsvoogdij, de 
kinderrechters en andere professionals de ouders zelf verantwoordelijk voor hun armza
lige situatie: 'Wanneer rapporteur opmerkt, dat cafébezoek ook geld kost, reageert moe
der: "Moet ik dan altijd binnen blijven zitten? Een mens mag toch ook wel eens wat!"' 
[M-N1-01/740] 

In de dossiers uit de jaren zestig, en in mindere mate in de jaren zeventig, leken de 
normen op het gebied van drankgebruik en uitgaan strenger dan in de recente periode. 
Cafébezoek en dronken of aangeschoten thuis komen werd toen erg gevonden, vooral 
voor moeders, omdat zij hun kinderen dan alleen thuis lieten: 

'Samen met een vriendin, eveneens een gescheiden vrouw, t.w. mej. X die 
gehuwd geweest is met L.J. bezoeken zij 's avonds cafés, hetzij in [een grote stad] 
hetzij in [een provinciestad] en keren zij eerst diep in de nacht, soms enigszins 
aangeschoten, naar huis terug, al of niet in gezelschap van mannen, waar het 
feest dan wordt voorgezet. In een dergelijke sfeer groeien de kinderen, waarvan 
de oudste 14 en de jongste 3 jaar oud is, op. 's Avonds zijn ze veel alleen. Het 
meisje van 12 moet op haar broertje van 3 en op de drie kinderen van mej. X die 
er tegenover woont, passen. ' 

Vergeleken met de beschrijvingen van het gedrag van de vaderfiguren, grootvaders en 
ooms in deze dossiers, en met dat van de cliënten uit de recente dossiers, leek bij deze 
moeders overigens geen sprake te zijn van een echte alcoholverslaving. Ook de alcohol
consumptie van vaders kon leiden tot verwaarlozing van de kinderen. De vaders zetten 
het grootste gedeelte van de inkomsten om in drank en ander vertier zodat er voor de 
kinderen te weinig overbleef. 

In de recente dossiers werd kinderverwaarlozing minder vaak gerelateerd aan veel
vuldig cafébezoek en het onverzorgd of onder de hoede van een te jong bevonden kind 
achterlaten van de kinderen. De rapporteurs wezen vaker op het problematische gedrag 
van duidelijk verslaafde ouders. Bij alcoholverslaving kwam het nog wel voor dat de 
ouders de kans kregen hun leven te beteren. Bij harddrugsverslaving eindigden alle dos
siers vrij snel met de maatregelen van ontzetting of ontheffing. Het lot van de kinderen 
van drugsverslaafden was ook slecht. Eén pasgeboren baby werd bijvoorbeeld, net als 
zijn broertjes en zusjes, met afkickverschijnselen achtergelaten in het ziekenhuis [J-Su-
00/83o]. Van harddrugsverslaafde ouders verwachtten de betrokken kinderbeschermers 
weinig verbetering. En de ouders die de kans kregen om zelf hun kind (beter) te verzor
gen onder begeleiding van twee universitaire onderzoekers in het kader van hun onder
zoek naar de ontwikkeling van kinderen van drugsverslaafde ouders, faalden. Zij 
konden uiteindelijk hun verslaving ook niet combineren met een goede verzorging van 
hun vierjarige dochtertje Nadia [M-Nl-04/88c]. Nadia's moeder werd na driejaar onder
toezichtstelling ontheven van de voogdij en haar vader, omdat hij zich verzette, ontzet 
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uit de toeziende voogdij, ten gunste van de pleegouders. In die drie jaar hadden ze door 
hun gebruik en detentieperiodes nauwelijks contact gehad met hun kind. 

Voor de ernst van de verwaarlozing maakte de komst van drugsverslaafde ouders in 
de dossiers niet veel verschil. Zowel in de oudere dossiers waarin aandacht werd besteed 
aan het cafébezoek van alleenstaande moeders, als in de recente dossiers van duidelijk 
aan alcohol of harddrugs verslaafde ouders kwamen taferelen voor van verzwakte, hon
gerige en vieze kinderen die veel alleen werden gelaten. 

'Ik heb nou geen leven, als ik gescheiden ben, heb ik ook geen leven. ' 
Alleen met de kinderen 

Bij de kinderen die materieel slecht werden verzorgd vielen niet alleen de slechte econo
mische situatie en het verslavingsgedrag van de ouders op. Veel verwaarlozing vertoon
de eveneens een samenhang met het opgroeien in onvolledige gezinnen en vooral in 
eenoudergezinnen - met de moeder als gezinshoofd. Problemen in de materiële kinder
verzorging kwamen voor in 33 procent van de 81 OTS-dossiers over eenoudergezinnen, 
en in 15 procent van de 101 OTS-dossiers over volledige, stiefgezinnen en andersoortige 
samenlevingsverbanden. Voor het totale aantal onderzochte dossiers (N=206) waren 
deze percentages als volgt: In 35 procent van de dossiers van eenoudergezinnen werden 
de kinderen materieel verwaarloosd tegenover 14 procent van de kinderen die afkom
stig waren uit andere gezinstypen en samenlevingsvormen (Chi2=11.71, df=l, p<.001). 
Nu komen scheidingen, overlijden van een van de ouders, en ongehuwd moederschap 
überhaupt veel voor in de kinderbeschermingspopulatie, maar bij de verwaarloosde kin
deren was dat nog vaker het geval. De stijging van de afgelopen decennia in het aantal 
eenoudergezinnen en andere leefvormen dan het gezinsverband zien we terug in de 
dossiers. De verdubbeling van het aantal eenoudergezinnen in de onderzochte dossiers 
betekende echter niet dat problemen in de materiële kinderverzorging in het totale aan
tal dossiers uit de jaren tachtig en negentig vaker voorkwamen dan in de oudere dos
siers. Dit komt vermoedelijk omdat de getrouwde moeders in de jaren-zestig-dossiers 
niet minder alleen voor de opvoeding en verzorging van de kinderen stonden dan de 
alleenstaande moeders in de recente dossiers. De vrouwen uit de jaren zestig hadden 
niet alleen de zorg voor het huishouden en de kinderen, maar ook voor een man die het 
karige inkomen verbraste of haar (of de ouders elkaar) op andere manieren het leven 
zuur maakte. Getrouwd of gescheiden leek weinig verandering te brengen in de situatie 
van de moeders in de verwaarlozingsdossiers uit de jaren zestig: 'Ik heb nou geen leven, 
als ik gescheiden ben, heb ik ook geen leven', zou één moeder hebben gezegd, en zij 
weigerde daarom in te gaan op het voorstel van haar man om te gaan scheiden. In alle
drie de tijdsperioden viel op dat de vrouwen over het algemeen op vrij jonge leeftijd 
meerdere kinderen kregen. 

Voor alleenstaande moeders uit de laagste economische klasse was de kinderverzor
ging eerder een probleem dan voor de andere vrouwen in de dossiers. Dit kwam in de 
eerste plaats omdat zij minder geld te besteden hadden dan de moeders in tweeouderge
zinnen. Als de vrouwen probeerden hun koopkracht te verbeteren door buitenshuis te 
gaan werken dan was er niemand thuis om de kinderen behoorlijk te verzorgen, en als 
ze niet werkten dan konden ze niet rondkomen en hadden ze te weinig geld om de kin
deren naar behoren te verzorgen. Ook leek het voor hen moeilijker om voldoende toe
zicht te houden op de kinderen. Een ongeluk zit normaal gesproken in een klein hoekje, 
maar in eenoudergezinnen in het kinderbeschermingssysteem lijkt dat hoekje twee keer 
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zo groot. Zowel in de oudere als de recente dossiers verongelukten kinderen bijna (en 
soms helemaal) omdat ze bijvoorbeeld tijdens hoog water alleen thuis waren in een 
ondergespoeld huis, omdat huizen in brand vlogen of andere rampen de gezinnen trof
fen. 

Soms was de verwaarlozing van de kinderen tijdelijk en verbeterde de verzorging als 
de omstandigheden beter werden. Dit zien we bijvoorbeeld in een dossier uit 1991 van 
een Antilliaans gezin, aangemeld via het schoolmaatschappelijk werk, bestaande uit een 
moeder, twee dochterjes van acht en negen jaar en twee zoontjes van zes en drie jaar. 
De moeder kon de kinderen, aldus het raadsrapport, geen moment uit het oog verliezen 
omdat ze erg druk waren en alles stuk maakten [J-An-03/91c]. Bij de kennismaking 
bleek het in huis een 'vreselijke puinhoop' te zijn, aldus het raadsrapport. Er waren geen 
bedden, er was geen eten en de kleding van de kinderen was 'niet om aan te zien': 'Er is 
toen gestart met gespecialiseerde gezinszorg die hulp bood bij het budgetteren, inkopen 
doen, lichamelijke verzorging van de kinderen. Verder werd de woning van het hoogst 
nodige meubilair voorzien. In september 1990 is moeder bevallen van een meisje dat 
echter kort na de geboorte overleden is. Van tevoren wist niemand dat moeder zwanger 
was. (...)' De zus van de moeder verklaarde, aldus het proces-verbaal van de ondertoe
zichtstelling van de kinderen, dat het logisch was dat het een rommeltje was bij de moe
der omdat ze nog maar net naar Nederland was verhuisd. De moeder zette de gezinshulp 
uit haar huis omdat zij alles aan de Raad doorvertelde. Desondanks zagen de'kinderen er 
na ruim twee jaar ondertoezichtstelling 'weer keurig verzorgd' uit. Zij kregen voldoende 
te eten, fruit en droegen geschikte kleren. En ook de aankleding van de woning zag er 
verzorgd uit, schreef de gezinsvoogd. De ondertoezichtstelling werd beëindigd. 

Bij de moeders die alleen voor de opvoeding stonden en hun kinderen aan hun lot 
overlieten, was altijd sprake van een combinatie van belastende factoren in hun leefsitu
atie zoals armoede, inadequate huisvesting, alcoholisme, migratie of moeilijke kinderen, 
waardoor het voor de moeders moeilijk was om hun kinderen materieel goed te verzor
gen. Ik noem hier migratie, maar om misverstanden te voorkomen dient hier te worden 
vermeld dat de ouders van buitenlandse afkomst niet sterk vertegenwoordigd zijn in 
onderhavige 'verwaarlozings-dossiers'. Onlangs is onderzoek verricht naar de potentiële 
oorzaken van de - vergeleken met autochtone Nederlandse kinderen - hoge sterfte van 
Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland (Schulpen 1996, Schilder 1996). De ver
onderstelling dat slechte materiële omstandigheden hier een rol spelen, werd in dit 
onderzoek nier bevestigd. 3 1 

Tussen 1960 en 1995 is er wat de aard van materiële kinderverwaarlozing betreft weinig 
nieuws te melden. 3 2 Opvallend aan de 'verwaarlozingsdossiers' is de continuïteit in de 
ellende. De kinderen in de dossiers uit de jaren zestig en zeventig werden niet ernstiger 
verwaarloosd of veel slechter verzorgd dan in de dossiers uit de jaren tachtig en negen
tig. Ondanks de toegenomen welvaart, de verbetering van de woningen en de grotere 
sociale zekerheid blijkt de ernst van materiële kinderverwaarlozing nauwelijks te zijn 
veranderd. Belichten we de achtergrondfactoren en de omstandigheden die verband 
houden met deze problemen - uitkeringsafhankelijkheid, financiële schulden, alcoholis
me, druggebruik en alleenstaand moederschap - dan lijkt de leefsituatie van de restgroep 
van de Nederlandse samenleving nog net zo schrijnend als voorheen. Wat wel enigszins 
veranderde, het vervolg van dit hoofdstuk zal dit laten zien, was het oordeel van de kin
derbeschermers. 
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2.3 Slechte moeders, vieze huisvrouwen, onzedelijke echtgenotes. 
Het oordeel van kinderbeschermers 

Sinds de jaren zestig is in Nederland op het gebied van de moraal veel veranderd. In de 
dossiers waarin kinderverwaarlozing voorkwam, is daarvan echter weinig te merken. De 
hechtingstheorie van de Engelse psycholoog Bowlby waren in de jaren zestig ook in ons 
land zeer populair. Een weerslag van de dominante opvattingen over opvoeding in die 
tijd zien we terug in de dossiers: kinderen horen thuis bij hun moeder en moeders zijn 
onmisbaar in de opvoeding wil men verwaarlozing en ondergang van kinderen tegen
gaan. Vooral in de dossiers uit deze periode werden de moeders als het meest verant
woordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen gezien. Kinderverzorging 
was haar taak, dus kinderverwaarlozing haar schuld. De vaderfiguur werkte overdag en 
veel vaders, zo bleek uit de rapporten, waren om verschillende redenen niet of nauwe
lijks betrokken bij de opvoeding. Vaak hing dat samen met de aan de moeder toegewe
zen voogdij na echtscheiding. De belangrijkste kwesties die in de onderzochte Dordtse 
jaren-zestig-dossiers in één adem met materiële kinderverwaarlozing werden genoemd, 
waren de wanorde van de huishouding, het laten vervuilen van de woning en de zede
loosheid van de moeders. De meeste 'materiële-verwaarlozingsdossiers' uit die tijd wek
ken de indruk dat de rapporteurs de huishoudelijke kwaliteiten en de kuisheid van de 
moeder gelijk stellen aan het lot van de kinderen. Haar huwelijkstrouw en huiselijkheid 
leken beschouwd te worden als indicatoren voor normaliteit. 

In de jaren zeventig, tachtig en negentig veranderden de oordelen van de kinderbe
schermers enigszins, alhoewel ook in deze rapporten de moeders hoofdrollen spelen. In 
de praktijk van de kinder-, huis- en gezinsverzorging worden aan de vaders nog steeds 
veel minder eisen gesteld dan aan de moeders. Vanaf het begin van de jaren zeventig 
bleek uit de dossiers waarin problemen in de materiële kinderverzorging stonden ver
meld, echter meer begrip voor de moeilijke omstandigheden van de moeders en de ove
rige gezinsleden. In deze paragraaf zal ik laten zien dat dit toegenomen begrip gepaard 
ging met een toenemende aanvaarding van problemen in de materiële kinderverzorging 
en een minder harde aanpak, maar dat ook de 'oude' afkeer en veroordeling van duide
lijke gevallen van verwaarlozing bleven bestaan. In dat laatste geval leek de als verwaar
lozing getypeerde situatie van de kinderen sterk op de situatie van de kinderen in de 
jaren zestig en er werd op een vergelijkbare manier tegen opgetreden. 

De jaren zestig 

In de jaren-zestig-dossiers waren de normen op het gebied van de materiële kinderver
zorging die door de kinderbeschermers aan de ouders werden gesteld iets hoger dan in 
de jaren zeventig, tachtig en negentig. Meestal stelden de betrokken kinderbeschermers 
in deze zaken eveneens hoge zedelijke eisen aan het gedrag van de ouders, met name 
van de moeders. Zowel getrouwde als alleenstaande moeders die hun kinderen mate
rieel verwaarloosden, werd in de onderzochte dossiers dikwijls tevens onzedelijk gedrag 
verweten. De rapporteurs leken dit nog erger te vinden dan de slechte materiële omstan
digheden waarin de kinderen opgroeiden, gezien het grote aantal pagina's dat aan haar 
gedrag ten opzichte van mannen werd gewijd. Verschillende moeders voldeden niet aan 
de normen en waren volgens de rapporten hard op weg om een 'publieke vrouw' te 
worden, omdat zij hun vertier lieten betalen door mannen of omdat mannen een bron 
van inkomsten voor hen betekenden. Soms waren de moeders zelf van mening dat zij 
juist door die omgang met een of meer mannen beter in staat waren om voor de kinde-
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ren te zorgen. De betrokken kinderbeschermers en informanten waren het daar niet 
mee eens en achtten verwaarlozing geïndiceerd. Dit spreekt duidelijk uit het raadsrap-
port over de gezinssituatie van Bart en Pieternel in 1960 [M-Nl-05/60c]. Hun moeder 
kon hen onvoldoende te eten geven en daarom was ze naar eigen zeggen op de avances 
van een andere man ingegaan. De gezinsmoeilijkheden waren als volgt ontstaan. Haar 
echtgenoot, de vader van de kinderen, dreef aanvankelijk een melkhandel, gekocht door 
zijn vader. Alles ging goed, de vader vond alleen zijn werk te saai. Zijn vader, de groot
vader van Bart en Pieternel, kocht toen een café voor hem. Ook deze zaak liep goed, en 
de vader begon het geld af te lossen dat hij geleend had van zijn vader. Om sneller zijn 
schulden af te lossen, ging hij naast zijn zaak werken als veehandelaar. Toen raakte hij 
onder invloed van ongunstig bekend staande veekooplui aan de drank. Zijn 'vrienden' 
begonnen hem 'uit te kleden'. De inkomsten daalden schrikbarend en de vaste klanten 
bleven weg. Eén klant, de heer Snel, bleef echter komen, niet voor een drankje maar 
voor de moeder. Volgens de moeder betekende Snel voor haar een grote morele en 
financiële steun en zouden zij en de kinderen zonder hem verhongerd zijn. Voor de 
vader vormde de verhouding van zijn vrouw echter een extra reden om zijn toevlucht in 
de sterke drank te zoeken. De raadsmedewerker vond het een zaak van kinderver
waarlozing en adviseerde een ondertoezichtstelling. 

De jaren zeventig 
Per saldo werden de eisen die aan de materiële kinderverzorging werden gesteld in de 
jaren zeventig minder stringent toegepast dan in de jaren zestig. Deze periode is te 
beschouwen als een periode van continuïteit en van verandering. Veel beschrijvingen 
van de materiële en zedelijke toestand in de gezinnen en de interventies van de rappor
teurs lijken sterk op die uit de jaren zestig. Een citaat uit het raadsrapport over een moe
der die 'dikwijls in gezelschap van negatieve elementen café's bezoekt met alle gevolgen 
vandien' en haar twee dochtertjes van vier en een jaar oud, die op een goede nacht 
alleen thuis, vervuild, verkleumd en ondervoed werden aangetroffen terwijl de moeder 
in het buurtcafé zat, laat dit zien [M-Nl-01/74o]: 

'In de woning is het een vuile beestenstal (...) Dat moeder een hele poos niets aan 
de kamer heeft gedaan, kan men o.a. afleiden uit de zilverkleurige slakkensporen, 
die zich als lichtgevende, smalle guirlandes over de groezelige, groene vloerbedek
king slingeren. Op de tafel en de vloer liggen her en der verscheidene lege, don
kerblauwe shagzakjes (zware shag van de weduwe van Nelle), sigarettenpeuken, 
sigarettenas, proppen papier enz. verspreid. In de vensterbank liggen zelfs 
beschimmelde broodkorsten. Moeder ziet er vies en slordig uit. Met haar onge
kamde haren; haar ongewassen gelaat, haar afgekloven nagels; haar blote benen 
en vuile voeten; haar zwarte rok met vlekken en.haar vuile witte coltrui doet zij 
denken aan een Pietje Smeerpoets figuur.' 

De moeder werd wegens kinderverwaarlozing ontzet uit de ouderlijke macht. In andere 
dossiers uit dit decennium daarentegen, is meer begrip voor de ouders en een meer 
terughoudend optreden te bespeuren ten aanzien van materiële kinderverwaarlozing en 
voorheen onverantwoordelijk geacht gedrag van moeders. Ter illustratie enkele voor
beelden. 

De ondertoezichtstelling van Everdientje (4 jaar) en haar broertje Piet (2 jaar) geschied
de wegens ondervoeding van de kinderen [M-Nl-04/75c]. Zij werden in het raadsrapport 
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vergeleken met 'Biafrakinderen'. In huis trof de raadsmedewerker een 'onbeschrijfelijke' 
bende en door urine en ontlasting verrotte kinderbedjes aan. De ondertoezichtstelling werd 
na eenjaar al beëindigd. De ouders gingen aanvankelijk na het opleggen van de maatregel 
door met drinken en het huishouden verwaarlozen. Een paar maanden later, vlak voor de 
beëindiging van de ondertoezichtstelling, beloofden ze echter beterschap. Volgens de 
gezinsvoogd had de dokter gezegd dat de kinderen goed gezond waren. Ze maakten welis
waar een verwaarloosde indruk, maar dat kwam omdat ze erg mager en bleek waren en 
armoedig gekleed gingen. Ook het huis zag er verwaarloosd uit, maar daar was volgens de 
gezinsvoogd weinig eer aan te behalen. Op advies van deze gezinvoogd beëindigde de kin
derrechter de ondertoezichtstelling. In dit dossier zien we dat de aangewezen gezinsvoogd, 
vergeleken met de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming, een zeer mild 
oordeel gaf over de gezinssituatie. Minder en meer tolerante beoordelingen van 'kinderver-
waarlozing' konden in eenzelfde dossier worden aangetroffen. 

In het dossier van Lori uit 1972 stelde de raadsmedewerker zich terughoudend op 
[M-An-04/72A]. Lori was ten tijde van het raadsonderzoek vier jaar oud, van Antilli
aanse afkomst, en zij had twee broers, negen en tien jaar oud. De ouders waren net 
gescheiden en wilden beiden de voogdij over de kinderen. De vader beweerde dat moe
der overspel had gepleegd met zijn broers. De moeder ontkende dit maar uit allerlei 
reacties van haar kon de raadsmedewerker opmaken dat het verhaal wel waar was. De 
vader zou verder hebben verteld dat zijn ex-vrouw ontzettend lui was, enorme schulden 
maakte, van alles voor zichzelf kocht en zeer weinig voor de kinderen. Volgens de vader 
verzorgde de moeder de kinderen slecht. Ze liepen er slordig bij, met een scheur in de 
broek, in kleren zonder knopen, en 's morgens zouden de kinderen zelf hun thee moe
ten zetten terwijl de moeder in bed lag. Verder zou de moeder graag uit dansen gaan en 
de kinderen dan onder de hoede van de oudste zoon van tien achterlaten. Ze zou verder 
'gehoert en gesnoert' hebben met wie er zin in had. Op vaders ontslagbrief uit het leger 
stond vermeld, aldus het raadsrapport, dat de vader zeer agressief maar eerlijk was. De 
raadsmedewerker achtte de moeder 'zeker geen prima opvoedster'. Uit een extern spe
cialistisch onderzoek van gedragsdeskundigen bleek eveneens dat de moeder zeer sugge-
stibel was, voor haar kinderen ongestructureerde gevoelens had, er een zorgeloze 
levensstijl op na hield en behoefte had aan leiding in de opvoeding. Ondanks het over
nemen van een groot deel van vaders visie op de opvoedingssituatie, werd - anders dan 
in de jaren zestig het geval zou zijn geweest - de ondertoezichtstelling afgewezen, onder 
meer omdat moeder al begeleiding kreeg van het algemeen maatschappelijk werk. 

Het gezin M. met twee jonge kinderen werd in 1974 aangemeld door de buurman 
omdat de kinderen nooit naar buiten mochten, met hun hoofdjes tegen de muur bons
den en builen op het hoofd hadden. Een citaat uit het raadsrapport over de materiële 
verzorging van de kinderen: 'De kinderen M. worden misschien niet zo verzorgd zoals 
het in het "nette burgerlijke gezin" [in woonplaats] gebruikelijk is. Ze lopen wel eens 
met een vuile broek, krijgen niet altijd op de normale tijden het eten en hebben weinig 
kontakt met andere kinderen' [J-Nl-00775c]. De ondertoezichtstelling van de kinderen 
M. werd aanvankelijk afgewezen. 

De jaren tachtig en negentig 

Vergeleken met de jaren zeventig zijn de rapportages over de ouders met problemen in 
de materiële kinderverzorging uit de jaren tachtig en negentig niet strenger of milder. 
Naast de minder verdraagzame oordelen reflecteren de dossiers ongeveer even veel 
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mildere meningen van kinderbeschermers als in de steekproef uit de jaren zeventig. Een 
voorbeeld van een milde beoordeling en een terughoudend optreden is te vinden in het 
dossier van de elfjarige in Suriname geboren Debbie. Haar moeder had tot voor kort als 
prostituée gewerkt en moest nog een gevangenisstraf uitzitten wegens overtreding van 
de opiumwet [M-Su-1 l/88c]. Haar ex-vriend, waarmee moeder het heeft uitgemaakt, 
kwam nog een paar keer per week bij moeder over de vloer als Debbie slaapt. Hij zou 
Debbie seksueel misbruikt en bedreigd hebben. Tijdens het raadsonderzoek zat de man 
in de gevangenis. Via Debbie's school, haar grootmoeder en de gemeentelijke sociale 
dienst kwam bij de RIAGG, de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezond
heidszorg, informatie binnen over de slechte verzorging van het meisje. Ze zou veel 
alleen worden gelaten, moest zelf haar eten klaarmaken, had weinig contacten met leef
tijdgenootjes en de hygiënische omstandigheden in huis lieten te wensen over. De 
RIAGG, de aanmelder van de zaak, achtte de situatie van Debbie 'ontoelaatbaar'. De 
moeder verbrak haar contacten met de RIAGG. In de jaren zestig zou deze situatie zeker 
tot een uithuisplaatsing van het kind hebben geleid. De raadsmedewerker was eveneens 
van mening dat de moeder in pedagogisch en verzorgend opzicht tekort schoot. Zijn 
conclusie luidde echter: 'Hoewel ik een uithuisplaatsing heb overwogen, is dat minder 
noodzakelijk geworden nu moeder erin geslaagd is [haar ex-vriend] de deur te wijzen. 
Gezien de band tussen Moeder en Debbie is het thans alleszins de moeite waard moeder 
in de gelegenheid te stellen thuis orde op zaken te stellen.' Tijdens de gezinsvoogdijpe
riode moest de moeder een gevangenisstraf van vijf maanden uitzitten. Debbie werd 
gedurende deze periode in een pleeggezin geplaatst en mocht daarna weer naar huis. De 
ondertoezichtstelling duurde drieënhalf jaar. 

Een ander voorbeeld van een terughoudend optreden is te vinden in het dossier van 
Geert uit 1985 [J-Nl-06/85c]. Zijn moeder was verslaafd aan alcohol. De vader was van
wege zijn werk alleen in het weekend thuis en zou dan meedrinken. Het huis was vies, 
het stonk er en de zesjarige Geert zou regelmatig geen eten krijgen. Anders dan in de 
jaren zestig werd een ondertoezichtstelling aanvankelijk afgewezen. De moeder zou 
worden begeleid vanuit de vrijwillige jeugdhulpverlening. Pas toen bij de Raad weer 
verontrustende berichten binnen kwamen en het huis afbrandde nadat Geert met luci
fers had gespeeld en de moeder nog steeds niet van de drank af was, werd Geert onder 
toezicht gesteld. 'De ouders kunnen of willen niet inzien dat de situatie rond Geert in het 
recente verleden gronden zou hebben opgeleverd voor een ontzetting uit de ouderlijke 
macht', schreef de raadsmedewerker in zijn rapport ter toelichting van het ondertoe-
zichtstellingsrequest. 

In tegenstelling tot hetgeen de laatst genoemde uitspraak van de raadsmedewerker 
in de zaak van Geert doet vermoeden, laten andere dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig zien dat dergelijke situaties tegenwoordig wel degelijk tot een ontzetting van de 
ouders uit de ouderlijke macht kunnen leiden. Naast terughoudendheid spreekt uit de 
recente dossiers ook een streng optreden van kinderbeschermers. Hiermee werden de 
ouders van de zesjarige Berend en zijn jongere zusjes Catherina en Celia, geconfron
teerd. De vader en moeder waren getrouwd op respectievelijk 25- en 17-jarige leeftijd. 
Ten tijde van de ondertoezichtstelling wegens materiële en affectieve kinderverwaarlo
zing, in juni 1988, hadden zij hun huwelijksmoeilijkheden als gevolg van vaders drank
gebruik net achter de rug. De vader had een maand eerder, in mei 1988, contact 
opgenomen met de Raad in verband met huisvestingsproblemen. Zijn vrouw had de kin
deren namelijk bij hem gebracht, maar omdat de vader na de scheiding de echtelijke 

72 



woning had verlaten, had hij geen geschikte woonruimte voor de kinderen. De Raad zag 
hierin geen aanleiding tot verdere contacten met de vader. Enige dagen later nam de 
zedenpolitie contact op met de Raad in verband met vaders opstelling na zijn aanhou
ding wegens een zedendelict. Vader zou ontucht hebben gepleegd met zijn minderjarige, 
veertienjarige schoonzus en werd enige dagen in voorlopige hechtenis genomen. De drie 
kinderen werden voorlopig onder toezicht gesteld. Bij Berend was namelijk sprake van 
ondervoeding, eczeem en een virusinfectie, en bij Catherina van een ammoniakvergifti-
ging. Zij werden in een ziekenhuis opgenomen. Celia ging naar een opvanggezin. De 
vader besloot toen de drank te laten staan en verzoende zich met de moeder van zijn 
kinderen. De vader was veel werkloos geweest maar vond nu via een uitzendbureau een 
baan als magazijnmedewerker. De moeder bleef huisvrouw. Na de ziekenhuisopname 
van de kinderen probeerden de ouders hen thuis te krijgen, maar de kinderen werden 
alledrie door de kinderrechter in pleeggezinnen geplaatst. Volgens de gezinsvoogdes zou 
de vader hebben gezegd dat als de kinderen weer thuis geplaatst zouden worden hij zijn 
schulden kon afbetalen van de kinderbijslag. Naast de geconstateerde materiële kinder
verwaarlozing vermoedde de gezinsvoogdes ouderlijke onverschilligheid. De ouders 
kwamen bijvoorbeeld hun afspraken met de kinderen niet na, schreef de gezinsvoogdes 
bij het ontheffingsverzoek. Bij het ontheffingsrapport waren foto's van de kinderen 
gevoegd van vóór en tijdens de pleeggezinplaatsing. Op de eerste foto's zien we kinderen 
met ingevallen wangetjes en holle ogen en op de foto's van de kinderen ten tijde van de 
pleeggezinplaatsing bolle, stralende gezichtjes. Ook reageerden de kinderen niet spon
taan op de ouders. Volgens de maatschappelijk werker van de Raad had de gezinsvoog
des de contacten tussen de kinderen en de ouders bewust minimaal gehouden, omdat de 
ouders, pleegouders en gezinsvoogdes steeds met elkaar in aanvaring kwamen. De wet
tige ouders, aldus de Raad, waren hierdoor van weinig betekenis voor de kinderen 
geworden. De pleeggezinplaatsing werd gecontinueerd. De ouders waren zelf van 
mening, zo bleek uit hun brief aan de kinderrechter, dat de gezinsvoogdes en de pleeg
ouders het hen onmogelijk hadden gemaakt om een goed contact met de kinderen te 
onderhouden. Volgens hen mochten zij de kinderen alleen in aanwezigheid van de 
diverse pleegouders en maatschappelijk werkers in een kleine spreekkamer op het kan
toor van de gezinsvoogdij-instelling ontmoeten. Na drie jaar ondertoezichtstelling volg
de, ondanks het verzet van de ouders (zij gingen in hoger beroep tegen de verlenging 
van de ondertoezichtstelling), een gedwongen ontheffing uit de ouderlijke macht. Dit 
dossiermateriaal werpt een licht op de weinig terughoudende manier van werken van 
de betrokken kinderbeschermers in deze zaak. Het is een voorbeeld om duidelijk te 
maken dat wat verdraagzaamheid betreft, 'de' kinderbescherming van nu ook nog sterk 
lijkt op die uit de oudere verwaarlozingsdossiers. Er wordt nog steeds streng opgetreden 
tegen materiële kinderverwaarlozing, vooral als men daarnaast tevens andere gezinspro
blemen veronderstelt. 

Een terughoudende opstelling van de justitiële kinderbescherming vanaf de jaren 
zeventig werd soms beïnvloed door de acceptatie van de ouders van vrijwillige, niet-jus-
titiële hulpverlening of door de veronderstelde sterke affectieve binding tussen moeder 
en kind. Als er een positieve emotionele band tussen ouders en kinderen bestaat dan 
zullen de problemen op het materiële vlak wel los lopen, leek de gedachte. Tegelijkertijd 
lijkt de beoordeling en reactie van de hedendaagse kinderbescherming op de nood van 
materieel verwaarloosde kinderen en hun ouders nog sterk op die uit de jaren zestig, net 
als de zwakke en weinig florissante maatschappelijke positie van de cliënten. 
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3 Emotionele kinderverwaarlozing 
Kinderen zijn in de loop van de afgelopen eeuwen steeds meer objecten van liefde en 
zorg geworden. Ouders beslissen tegenwoordig overwegend op emotionele gronden om 
kinderen te krijgen. Deze emotionalisering van de ouder-kind relatie hangt samen met 
de toegenomen welvaart, de uitbreiding van de overheidszorg en door de overheid 
gesubsidieerde hulpverlenings- en kinderbeschermingsinstanties, de ontwikkeling van 
betrouwbare anticonceptiemiddelen en de daling van het kindertal per gezin. Door deze 
moderne ontwikkelingen zijn hedendaagse ouders beter in staat om èn behoren zij meer 
aandacht, genegenheid en toewijding op te brengen voor hun kinderen. Op die manier 
is te verklaren waarom in de Verenigde Staten de categorie emotionele kinderverwaar
lozing pas in de jaren vijftig in kinderbeschermingsdossiers verscheen. Dit blijkt uit het 
onderzoek van Linda Gordon (1988) die de dossiers van kinderbeschermingsinstanties 
in Boston uit de periode 1880-1960 heeft geanalyseerd. Zij interpreteert het ontstaan 
van emotionele verwaarlozing in de dossiers overigens anders, namelijk als een nieuwe 
manier van hulpverleners om met behulp van inzichten uit de psychologie en sociale 
wetenschappen moeders thuis bij de kinderen te houden. Zoals in de inleiding van dit 
hoofdstuk gezegd, wil ik nagaan of onder kinderbeschermers vanaf de jaren zestig spra
ke was van een meer op emotionele zorg en affectie gerichte opvoedingsmoraal en een 
gestaag toenemende aandacht voor problemen in de emotionele kinderverzorging. 

In het eerder aangehaalde onderzoek van het WODC naar de raadsrapporten van jonge 
kinderen vinden we zowel een bevestiging als een ontkenning van dit beeld. Problemen 
in de emotionele opvoeding werden in 1979 in 13,2 procent van de rapporten gesigna
leerd. Dit aantal was in 1988 gestegen tot 17,4 procent (Mertens 1993). Mertens onder
scheidt daarnaast echter een categorie 'problemen in emotionele binding' en dit 
percentage was gedaald tussen 1979 en 1988. Dergelijke problemen stonden in 1979 in 
19 procent en in 1988 in 11,7 procent van de raadsrapporten vermeld. Wat de onder
zoekster met deze categorieën bedoelt, blijft in haar rapport echter onduidelijk. Ook is 
het niet bekend of de categorieën elkaar uitsluiten. Per saldo lijken de verschillen tussen 
1979 en 1988 klein. 

De gegevens van de Bureaus Vertrouwensartsen geven eveneens weinig inzicht in de 
ontwikkeling van emotionele kinderverwaarlozing op termijn. Duidelijk is wel dat de 
registratie in de loop der tijd is veranderd, en dat de cijfers uit de jaren negentig en eer
dere jaren niet goed met elkaar te vergelijken zijn (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk). 
Om toch een indruk te geven, volgen hier enkele cijfers uit 1980 en 1995. In 1980 
bestaat er in de registratie van de BVA's geen categorie affectieve of emotionele ver
waarlozing, maar wel een categorie psychische mishandeling. Hierin zijn de gevallen van 
emotionele verwaarlozing opgenomen. Bijna de helft van de meldingen (48 procent) 
had toen betrekking op psychische mishandeling. In 1983 werd circa 45 procent van de 
gemelde kinderen emotioneel verwaarloosd genoemd en in 1990 viel 42 procent in de 
categorie emotioneel mishandeld/verwaarloosd. In 1995 is in de registratie een categorie 
'emotionele mishandeling' opgenomen en deze is uitgesplitst in de twee subcategorieën 
'psychisch geweld' en 'affectieve verwaarlozing'. Psychisch geweld had betrekking op 16 
procent van het aantal gemelde kinderen en affectieve verwaarlozing op 20 procent. 

In mijn onderzoek kwam de diagnose 'problemen in de emotionele kinderverzorging' in 
de recente kinderbeschermingszaken minder vaak voor dan in de oudere. Emotionele 
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verwaarlozing en problemen in de emotionele verzorging van de kinderen werden in 45 
procent van de onderzochte Dordtse jaren-zestig-dossiers genoemd. In de jaren-zeven
tig-steekproef kwamen dergelijke problemen voor in 26 procent van de dossiers en in de 
steekproef uit de jaren tachtig en negentig in 32 procent van de dossiers. Nemen we 
alleen de OTS-dossiers dan is het beeld vergelijkbaar, zie tabel 3.2: 

Tabel 3.2 
Problemen in emotionele kinderverzorging in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers per 
decennium van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Emotionele decennium van raadsonderzoek 
kinderverwaarlozing jaren jaren jaren totaal 

'60 '70 '80 & '90 

ja 42% 23% 3 1 % 
28 10 22 60 

nee 58% 77% 69% 
39 34 49 122 

totaal 67 44 71 182 

De verschillen naar leeftijd en sekse waren niet noemenswaard. Allochtone en autoch
tone pupillen leken een ongeveer even groot risico te lopen om emotioneel verwaar
loosd te worden genoemd. 

Emotionele verwaarlozing kan in een dossier worden genoemd, maar dat hoeft dan 
nog niet te betekenen dat het een reden was voor het opleggen of verlengen van de 
maatregelen. In het raadsrequest en de conclusie van het raadsrapport werden emotio
nele kinderverwaarlozing of problemen in de emotionele kinderverzorging in 7 van de 
67 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig genoemd, in 3 van de 44 OTS-dossiers 
uit de jaren zeventig en in 8 van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 
Voor het totale aantal onderzochte dossiers (N=206) waren deze cijfers niet veel anders: 
In de jaren-zestig-steekproef werden problemen in de emotionele kinderverzorging in 
10 van de 74 dossiers genoemd, in de jaren zeventig in 4 van de 50 dossiers en in de 
jaren tachtig en negentig in 8 van de 82 dossiers. Deze cijfers schommelen dus rond de 
tien procent. Overigens geeft dit percentage vermoedelijk een onderschatting van het 
aantal keren dat problemen in de emotionele kinderverzorging werkelijk één van de 
redenen was voor het requestreren, opleggen of verlengen van de maatregelen. Als het 
wordt genoemd in een raads- of gezinsvoogdij rapport, maar niet in de conclusie of het 
request van de Raad, kan het voor een kinderrechter toch een reden zijn voor het opleg
gen of verlengen van de justitiële maatregel. 

Net als de gegevens van het WODC en de BVA's zijn deze cijfers evenwel van 
beperkte waarde, omdat het moeilijk is om in de beschrijvingen van de rapporteurs het 
relevante gedrag van de ouders jegens hun emotioneel verwaarloosde kinderen te ont
dekken, en omdat er tussen 1960 en 1995 sprake is van een verandering in de definitie 
van deze vorm van verwaarlozing. Hierover gaan de volgende subparagrafen. 
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3.1 Definiëring van emotionele verwaarlozing 
1964. 'In elk geval bestaat er bij verdachte een zo gering vermogen tot aanspreek
baarheid in de affectieve sfeer dat affectieve verwaarlozing in de jeugdjaren vrij
wel zeker is aan te nemen' [J-Nl-17/64tbr]. 

1975. 'Margriet is een gezellig, vriendelijk, niet onaantrekkelijk meisje, met een 
niet al te hoge intelligentie. Er zijn waarschijnlijk vroeger te hoge eisen aan haar 
gesteld en doordat ze aan deze verwachtingen niet kon beantwoorden, is ze niet 
voldoende geaccepteerd en ook affectief verwaarloosd en geïsoleerd, met alle 
negatieve gevolgen voor haar emotionele ontwikkeling' [M-Nl-15/75c]. 

1988. 'Lex ziet er uit als een verwaarloosde jongen die niet veel aantrekkelijks 
heeft. (...) Enerzijds hunkerde hij naar persoonlijk contact en aandacht, anderzijds 
wist hij zichzelf hierbij niet goed een houding te geven: Hij toonde zich verlegen, 
deed stug en teruggetrokken en was niet in staat over zichzelf of zijn gevoelens te 
reflecteren. Hij stelde zich geen vragen over zijn toekomst en zag daar ook geen 
problemen. Hij erkende echter wel zijn grote gevoeligheid voor de waardering 
van groepsgenoten, zijn voorliefde voor spanning en sensatie, en zijn bereidheid 
alles te doen om in de ogen van de groepsgenoten een held te lijken. Kortom, Lex 
is een zwaar affectief en pedagogisch verwaarloosde jongen met een uiterst zwak 
ego, en weinig gevoelens van eigenwaarde' [J-Nl/In-02/74c]. 

1992. 'Op basis van de diverse rapportages kan bij Belinda een ernstig bedreigde 
ontwikkeling worden geconstateerd. Enerzijds is er sprake van emotionele labili
teit ten gevolge van extreme pedagogische en affectieve verwaarlozing. Anderzijds 
is er sprake van een dreigende ontwikkeling van een negatieve identiteit. Belinda 
identificeert zich momenteel met het afgewezen kind, en lijkt haar heil te zoeken 
bij lotgenoten' [M-Nl-1 7/92BB]. 

Emotionele kinderverwaarlozing is een vaag begrip; vager dan materiële verwaarlozing, 
kindermishandeling, incest of jeugdcriminaliteit. Wat emotionele verwaarlozing precies 
is, is voor velerlei uitleg vatbaar. Ondanks de vaagheid van het begrip en de grote 
invloed van kinderbeschermers en andere hulpverleners op de definitie en voorstelling 
van wat dit inhoudt, is het duidelijk dat er kinderbeschermingspupillen zijn die onvol
doende liefde en aandacht krijgen en daaronder lijden: 'Mede door mijn verleden, is 
mijn leven op zijn minst gezegt niet leuk geweest ...', schreef Freek in 1990 aan het 
Bureau Kinderrechter. Hij was van 1968 tot 1980 onder toezicht gesteld en uit huis 
geplaatst, omdat zijn ouders hem verwaarloosden, afwezen en mishandelden [J-Nl-
09/68c]. De zeventienjarige Sjors was in 1990 bij beide ouders niet meer welkom. Een 
citaat uit de autoanamnese: 'Dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkomen. Ik kon 
nergens meer naar toe' [J-N1-17/90BB]. 

Net als in de citaten aan het begin van deze subparagraaf is het in de meeste dossiers 
onduidelijk naar aanleiding van welk feitelijk gedrag een kind emotioneel verwaarloosd 
wordt genoemd. Een duidelijke omschrijving is in geen enkel dossier te vinden. Toch 
kan men na lezing van de rapporten aanwijzingen vinden van mogelijk verwaarlozend 
gedrag van ouders. Zo werden in de dossiers uit de jaren zestig waarin problemen in de 
emotionele verzorging van de kinderen werden vermeld (N=32) zes kinderen verstoten 
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door de ouders. In twee dossiers liep de moeder weg met achterlating van haar kinderen, 
in acht dossiers wilden de ouders hun kinderen uit huis hebben. Eén stiefmoeder zette 
zowel haar man als zijn zeven kinderen voor wie zij al jarenlang zorgde, het huis uit. 
Eén meisje liep veelvuldig weg van huis en deed een poging tot zelfmoord. In ongeveer 
de helft van de 'emotionele-verwaarlozingsdossiers' uit deze periode werden de kinde
ren geslagen of mishandeld. 

In de dossiers uit de jaren zeventig waarin problemen in de emotionele kinderver
zorging voorkwamen (N=13), werden twee kinderen door hun moeders in de steek 
gelaten en moesten drie kinderen van hun ouders uit huis worden geplaatst. In één 
gezin werden de kinderen veelvuldig aan hun lot overgelaten. In een ander dossier 
waren de kinderen uit huis geplaatst en vervolgens nimmer meer door hun ouders 
bezocht. Twee meisjes liepen weg van huis. Driekwart van de kinderen in deze dossiers 
werden geslagen of mishandeld. 

In de 'emotionele-verwaarlozingsdossiers' uit de jaren tachtig en negentig (N=23) 
werden drie kinderen verstoten, van drie kinderen verbleven de ouders in het buiten
land - hun land van herkomst - drie kinderen werden op een andere wijze in de steek 
gelaten, twee meisjes liepen weg van huis en één van hen deed een poging tot zelfmoord 
en automutileerde. Vijf kinderen werden veelvuldig aan hun lot overgelaten. Twee kin
deren waren uit huis geplaatst en kregen nimmer bezoek van hun ouders. Driekwart 
van deze kinderen waarbij de emotionele opvoeding in de ogen van de kinderbescher
ming tekort schoot, zou tevens worden geslagen of mishandeld. 

Niet al het materiaal in de dossiers waarin in de ogen van de kinderbeschermers sprake 
was van emotionele kinderverwaarlozing getuigde van een gebrek aan ouderliefde of 
betrokkenheid bij de kinderen. Soms leek er eerder sprake te zijn van een klassegerela-
teerd verschil in opvattingen over ouderliefde. Ter illustratie het dossier van Lijntje [M-
Nl- l l /65o] . Haar moeder had zeven kinderen te verzorgen. De ouders waren 
gescheiden. De oudste dochter was ter beschikking van de regering gesteld nadat haar 
vader ontucht met haar had gepleegd (voor meer informatie over de omgang met incest 
in de jaren zestig, zie hoofdstuk 5 van dit boek). De andere kinderen, behalve Lijntje, 
waren in 1954 onder toezicht gesteld wegens kinderverwaarlozing en schoolverzuim. Bij 
Lijntje adviseerde de Raad ontzetting van de moeder en gedwongen ontheffing van de 
vader van de voogdij. Volgens de secretaris van de Raad had moeder namelijk een gerin
ge aandacht en belangstelling voor haar dochter. In het request werden de 'feiten' 
genoemd. De moeder had haar man en kinderen verlaten en was met een vriend gaan 
samenwonen. Na een jaar kwam Lijntje bij haar wonen. Het meisje spijbelde vanaf dat 
moment regelmatig van school. De moeder liet haar dochtertje wel eens achter onder de 
hoede van een veertienjarig buurmeisje en wisselde veelvuldig van adres. Op een gege
ven moment vonden moeder en dochter onderdak bij een gezin dat de moeder zelf als 
'te vies' zou hebben bestempeld. Volgens de raadsmedewerker was de huisvrouw in dat 
gezin haar huishouden gaan verwaarlozen onder invloed van Lijntje's moeder. Uit een 
proces-verbaal van de politie begreep de raadsmedewerker dat de moeder in de bosjes 
geslachtsgemeenschap had gehad met een andere man dan haar wettige echtgenoot of 
haar vriend. Verder had de moeder gelogen tegen de raadsmedewerker. Zij zou hebben 
gezegd dat ze geen werk had, terwijl later bleek dat ze in een warenhuis werkte en dat 
haar werkgever haar beschuldigde van diefstal. De moeder werd ontzet van de voogdij. 
Er was volgens de rechtbank sprake van grove verwaarlozing van het kind door de 
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moeder. En volgens de rechtbank waren de in het verzoekschrift gestelde feiten niet 
weerlegd. Terwijl de vader tijdens het verhoor er nog voor had gepleit om de voogdij aan 
moeder op te dragen omdat Lijntje zo graag naar haar moeder wilde: 'Stel je voor, dat 
het kind over drie jaar dood gaat, dan heeft zij tenminste nog drie prettige jaren gehad!', 
zou hij hebben gezegd. De moeder wilde ook geen ontzetting. Zij schreef een brief aan de 
rechtbank: 

'...Ik moet ...verschijnen [op zitting, voor verhoor] maar daar ik onmogelijk kan 
daar ik al vanaf 13 juni ziek ben en niet weg kan daar ik het bed moet houden 
vanwege zenuwen enz. Ik kan niet komen tot mijn spijt. Edelachtbare bestaat er 
nu geen mogelijkheid dat ik Lijntje toegewezen krijg ik ga als ik beter ben de 22 
juli trouwen 's morgens 10 uur. En als ik getrouwt bent dan kan ik in aanmerking 
komen voor een huis mijn a.s. man verdient zeer goed. hij heeft fl. 170 tot 11. 180 
per week en ik zelf werk nog zoo lang ik nog geen woning heeft en verdient fl. 30 
per week voor halve dagen dus dat is toch een goed bestaan. En mijn andere 
dochters daar ga ik ook naar toe. En komen ook naar mij. als ik dan zoo slecht 
voor ze geweest was kwamen ze niet maar allemaal komen ze bij ons. Ik ben 
geheel verandert wij gaan des Zondags naar de kerk Want mijn a s man is gerefor
meerd. Een mens kan altijd veranderen. Ik hoop Edelachtbare dat God geve dat ik 
mijn dochtertje nog eens bij mij mag hebben. En ik heb toch zorg voor moeten 
dragen, dat ze op de wereld kwam. En nu voorgoed te moeten afstaan dan ik zelf 
liever van de wereld. Ik hoop Edelachtbare. Of willen ze liever dat ze naar haar 
vader ga, dan is het ook niet goed. Mocht ik ze nog eens krijgen, dan onder toe-
zichtstelling. Moge God Lijntje en mij bijstaan in deze omstandigheden ik meen 
het Eerlijk en oprecht. In afwachting [de moeder]'. 

Uit deze brief spreekt veel moederliefde. De Raad daarentegen, achtte kinderverwaarlo
zing geïndiceerd omdat de moeder met mannen omging, onzedelijk gedrag vertoonde, 
veelvuldig van adres wisselde, een veertienjarig buurmeisje als oppas van haar elfjarige 
dochtertje liet fungeren en omdat haar kind wel eens spijbelde van school. Deze indica
toren betekenden volgens de Raad dat het kind te weinig aandacht kreeg. 

In latere jaren laten de dossiers eveneens verschillen zien tussen de manieren waar
op de ouders met hun kinderen omgaan en de normen van de professionals, alhoewel 
de rapporteurs meer inzicht toonden in de opvattingen van de cliënten: 'Bekend is dat 
vader heel moeilijk met een stuk warmte kan omgaan. Hij zegt letterlijk: "ik voel me dan 
een aap!"' (1988). Als rapporteurs lieten blijken waarom ze een kind verwaarloosd of 
een ouder te weinig belangstellend noemden, dan verschilden hun opvattingen soms 
sterk van die van de cliënten. 

De analyse van het Dordtse onderzoeksmateriaal geeft een aanwijzing in welke richting 
we het antwoord moeten zoeken op de vraag waarom emotionele kinderverwaarlozing 
volgens kinderbeschermers problematisch was: het werd gezien als één van de bronnen 
van wangedrag. Kinderen die opgroeien zonder hartelijkheid, groeien op voor galg en 
rad. Niet alleen criminaliteit, ook schoolverzuim, bedplassen, overactiviteit, zwerven, 
weglopen van huis, (seksuele) omgang van meisjes met jongens werden en worden in 
de dossiers gezien als symptomen van emotionele verwaarlozing. Jeugdcriminaliteit bij 
voorbeeld werd en wordt regelmatig als een roep om aandacht gekwalificeerd. Bij ado
lescenten met crimineel gedrag treft de lezer van de dossiers onder de noemer 'ontstaan 
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problemen' regelmatig de term affectieve of emotionele kinderverwaarlozing aan. In 13 
van de 28 OTS-dossiers uit de jaren zestig, in 4 van de 10 OTS-dossiers uit de jaren 
zeventig en in 11 van de 22 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig over jeugdigen 
bij wie gebreken in de emotionele opvoeding en ouderlijke ondersteuning was geconsta
teerd, werd crimineel gedrag vastgesteld. In het totaal aantal onderzochte Dordtse dos
siers uit alledrie de tijdsperioden werden problemen in de emotionele opvoeding vaker 
gesignaleerd in gezinnen waarin sprake was van lichamelijke ziektes, overlijden, onge
vallen, suïcidepogingen en psychische en psychiatrische problemen dan in de gezinnen 
die niet te kampen hadden met dergelijke ziektes en ongelukken (40 tegenover 25 pro
cent; Chi2=4.46, df=l, p<.05)). Verder werden kinderen uit grote gezinnen eerder emo
tioneel verwaarloosd genoemd dan kinderen uit kleine gezinnen (45 tegenover 26 
procent; Chi2=7.77, df=l, p<.01). Van een dwingend oorzakelijk verband was in dit 
bronnenmateriaal geen sprake: in de meerderheid van de grote gezinnen en de gezinnen 
waarin sprake was van ziektes, overlijden en ongelukken, vertoonde de emotionele 
opvoeding van de kinderen volgens de rapporteurs geen gebreken. 

3.2 Veranderende opvattingen van kinderbeschermers over ouderliefde 
Tussen 1960 en 1995 was er sprake van een intensivering van de zoektocht door kinder
beschermers naar 'echte' ouderliefde - meestal moederliefde - en 'nestwarmte'. Deze 
verandering van definitie wordt in het nu volgende beschreven. 

Controle en conditionering. De jaren zestig 

Wie zijn kinderen lief heeft, houdt hen goed in de gaten. Dat lijkt de boodschap van 'de-
kinderbescherming in de jaren zestig. In de dossiers uit de jaren zestig was emotionele ver
waarlozing een kwestie van te weinig toezicht van de ouders op de kinderen. Consequen
te leiding, vaste regels, gezag en controle in de opvoeding op basis van oplettendheid, 
liefde en begrip liggen ten grondslag aan goed gedrag van kinderen, zo was de gedachte. 
Onvoldoende ouderlijke liefde en aandacht thuis werden vaak samen met een gebrek aan 
regelhouvast, toezicht en gezag genoemd. Dit spreekt duidelijk uit de volgende citaten: 

'Op emotioneel gebied is Freekje een gestoord, affectief en pedagogisch verwaar
loosd kind. Van nature laat hij zich goed conditioneren, maar de reacties en de 
houding van zijn omgeving zijn zo weinig constant, dat Freekje zich niet heeft 
kunnen oriënteren' [J-Nl-09/'68c]. 

'Johan is een affectief verwaarloosd kind, angstig en weerloos in zijn wereld 
staande. Een moeder-kind verhouding is niet tot stand gekomen, waardoor zijn 
gevoelsontwikkeling niet uit de verf is gekomen, op grond waarvan [van] een 
echte opvoeding geen sprake kon zijn. Zoals meestal het geval is, is ook hier spra
ke van naast of als gevolg van affectieve tekorten een ernstige pedagogische ver
waarlozing. Het erge is dat geen van de beide ouders in staat is gebleken zelfs tot 
een "dressuur opvoeding". Geen van beide heeft enig gezag ten opzichte van hem. 
Oorzaak: Beide ouders hebben een grote gevoelsarmoede, zijn onderling verdeeld' 
[J-N1-11/65C]. 

In verschillende jaren-zestig-dossiers werden de ouders als 'verwennend-verwaarlo-
zend' getypeerd omdat hun kinderen zich onttrokken aan het ouderlijk gezag. Deze 
ouders zouden te weinig eisen stellen aan hun kinderen en te weinig op hen letten. Ver
wennen en verwaarlozen worden tegenwoordig als verschillende soorten en soms zelfs 
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als tegengesteld gedrag gezien. Door de nadruk op (gebreken in) toezicht en overwicht 
van de ouders konden deze termen in de jaren zestig worden gebruikt alsof verwennen 
hetzelfde was als verwaarlozen. In de jaren zeventig leek de moraal anders. De betrok
ken kinderbeschemers legden het accent niet meer op ouderlijke supervisie, maar op 
warmte en genegenheid. De categorie 'verwennend-verwaarlozende' ouders verdween 
hiermee uit de rapporten. 

Op zoek naar echte liefde. De jaren zeventig 
1976. De ouders van de zestienjarige Hildegarde zouden het meisje te weinig ondersteu
ning bieden, haar moeder zou haar behandelen als een onmondig kind - haar dagboek 
openscheuren en achtervolgen naar school [M-Nl-16/76c]. Volgens de aanmelder, een 
maatschappelijk werker van een gezinsvoogdij-instelling, gaven de ouders het meisje te 
weinig warmte en was het daarom logisch dat Hildegarde van huis was weggelopen. De 
visie van de moeder op het weglopen van haar dochter, en op de voorgestelde gezins
voogd, bleek uit het proces-verbaal van de ondertoezichtstelling door de kinderrechter. 
Volgens haar was Hildegarde niet weggelopen omdat het ouderlijk huis te weinig liefde
vol zou zijn, maar omdat ze een vriend had van 19 en de moeder die relatie afkeurde. 
Toen de moeder via via had gehoord dat Hildegarde al acht dagen niet naar school was 
geweest, zocht zij contact met de hiervoor genoemde maatschappelijk werker, die de 
kinderrechter wilde aanstellen als gezinsvoogd: 

'De gezinsvoogd was niet prettig in zijn optreden. Hij sprak over mijn brutale 
bruine ogen en toen ik hem later vroeg naar het schoolverzuim van Hildegarde 
zei hij, dat hij mij net zo goed kon vragen of ik al een kerstboom had en hij 
reageerde verder niet op mijn vraag. (...) De gezinsvoogd zei mij, dat leren niet 
belangrijk is maar liefde wel. Hildegarde is geen kind om een nachtkusje te geven 
etc. maar wel dronken we uit school samen thee, spraken na de maaltijd wat en 
keken ieder onze t. v. ' 

De voorgestelde gezinsvoogd vond het schoolverzuim van Hildegarde minder relevant 
dan de hoeveelheid liefde die Hildegarde van haar moeder kreeg. Zijn beoordeling van 
de situatie bleek onder meer uit het verslag van verhoor door de kinderrechter: 

'Ik heb moeder gezegd, dat haar ogen zo afstandelijk staan. Hildegarde heeft mij 
toen zij de school niet bezocht een keer tussen de middag opgezocht. Ik heb toen 
niet gevraagd of ze wel school ging. Toen moeder mij belde met het verwijt, dat ik 
niets verteld had [over het schoolverzuim, MKj wilde ik duidelijk maken, dat dit 
niet aan de orde voor mij was geweest en deed ik dit met een voorbeeld van een 
kerstboom.' 

In de dossiers uit de jaren zeventig was sprake van een intensivering van de zoektocht 
van 'de' kinderbescherming naar ouderliefde, spontaniteit, 'natuurlijk invoelend vermo
gen' en een warm ouderlijk huis. Net als in de jaren zestig werd een direct verband 
gelegd tussen de emotionele opvoeding en het (problematische) gedrag van het kind. 
Maar anders dan in de jaren zestig - en anders dan sommige ouders - legden kinderbe
schermers in hun rapportages het accent nauwelijks meer op ouderlijke supervisie. 
Ouderlijke controle werd in een enkel geval - een voorbeeld daarvan is het genoemde 
citaat over Hildegardes moeder die haar dochters dagboek las en haar gangen naging op 
weg naar school - zelfs expliciet afgekeurd. 
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Bij een liefderijke verzorging van de kinderen werd in de jaren zeventig het onderscheid 
tussen echte en onechte gevoelens belangrijk. Echte ouderliefde zou voldoende zijn voor 
een probleemloze opvoedingssituatie. Een goed voorbeeld is het dossier van de zevenja
rige Paola en haar broer van negen [M-Nl/It-07/74c]. De rechtbank had om een raads
onderzoek gevraagd in verband met een definitieve voogdijregeling na de echtscheiding 
van de ouders. De raadsmedewerkster gaf op sarcastische toon een pagina's lange 
beschrijving van de moeder, om aan te tonen dat de gevoelens die zij had voor haar kin
deren niet 'echt' waren. Uit haar rapport bleek dat de ouders op jonge leeftijd een 
gedwongen huwelijk hadden gesloten. De moeder had in 1970 man en kinderen verla
ten, nadat zij voor de zoveelste keer door haar echtgenoot was mishandeld. Een paar 
maanden later diende vader een eis tot echtscheiding in op grond van overspel door de 
moeder en verwaarlozing van het huishouden. De kinderen bracht hij onder in een 
tehuis in Italië. De ouders beschuldigden elkaar van slaan en mishandelen van de kinde
ren. De moeder had wel geprobeerd om haar kinderen te zien, maar de vader had dit 
geweigerd. Uit angst voor hem had ze verder geen pogingen meer ondernomen. De 
raadsmedewerkster omschreef de moeder als: 

'zeer breedsprakig in haar verteltrant. Haar verhalen brengt zij op wat gemanie-
reerde wijze, waarbij opvalt, dat zij haar eigen zielige situatie constant benadrukt, 
terwijl geen enkele emotie getoond wordt, noch wanneer zij over de kinderen 
spreekt. Zij lijkt zich niet te verdiepen in de beleving der kinderen, die plotseling 
hun moeder kwijt waren. Betwijfeld moet worden of zij haar verhalen naar waar
heid heeft weergegeven. In alles vertoont zij het beeld van een egocentrische, niet 
moederlijk ingestelde vrouw, met weinig mogelijkheden tot het geven van affec
tie, onecht, theatraal.' 

Over de vader schreef de rapportrice: 
'Vader is gedurende het gesprek zeer heftig in zijn betoog t.a.v. het vechten voor 
de kinderen. Hij spreekt redelijk goed nederlands, maar hij is zo verontwaardigd 
over de handelwijze van moeder, haar voortdurende smoesjes om maar uit wer
ken te kunnen gaan etc., etc, dat hij soms moeilijk te verstaan valt. In zijn optre
den wekt hij echter de indruk écht te zijn en lijkt hij zeer bij het belang der 
kinderen betrokken (...).' 

In haar conclusie schreef de raadsmedewerkster: 
'De moeder maakte op mij een onechte, infantiele, theatrale en egocentrische 
indruk, waaraan haar jeugdbeleving waarschijnlijk toe bijgedragen heeft. Tot het 
geven van geborgenheid en affectie lijkt zij zodoende niet in staat geweest te zijn 
en wellicht is haar wat goedige, (misschien terecht???) ook wat achterdochtige 
man niet in staat geweest om deze dominerende vrouw voldoende hierin èn in 
het algemeen op te vangen.' 

De Raad adviseerde de kinderen onder toezicht te stellen en de voogdij aan de vader op 
te dragen. 

De gevoelens van ouders voor hun kinderen werden in de onderzochte Dordtse dos
siers uit de jaren zeventig door sommige kinderbeschermers gecontroleerd op echtheid. 
De ouder-kind relatie behoorde vooral warm en hartelijk te zijn. De termen ouderlijke 
controle en toezicht pasten minder goed bij zo een liefdevolle kinderverzorging, want 
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emotionele kinderverwaarlozing werd hiermee nauwelijks geassocieerd. Deze combina
tie werd in de jaren tachtig en negentig weer gebruikelijk. 

'Nestwarmte', praten en wederom: controle. De jaren tachtig en negentig 
'Moeders overwicht op haar drukke en vrij moeilijke kinderen is gering. Zij heeft 
veel aandacht voor zichzelf nodig en komt te weinig aan de kinderen toe' [M-Nl-
06184c]. 

'Er was geen structuur, geen veiligheid en geen nestwarmte, zodat zonder meer 
gezegd kan worden dat betr. een ernstig zowel pedagogisch als affectief verwaar
loosde jeugd heeft gehad in de perioden die hij in het gezin doorbracht. (...) Het is 
wel voorstelbaar dat huizen, bewoonde huizen voor deze jongen een aantrek
kingskracht hebben, thuisloos als hij is. ' [J-N1-17/85BB] 

'Wanneer we de interactie ouders-Jack vervolgens nader onder de loep nemen, 
althans zoals Jack deze beleeft, lijkt er sprake van pedagogische en ook affectieve 
verwaarlozing van de kant van de ouders. In pedagogisch opzicht lijken de ouders 
(lees: en ook andere volwassenen) nauwelijks meer in staat om hem grenzen te 
stellen. Voor zover er regels gehanteerd worden, zijn de ouders inconsequent 
regulerend ingesteld. Ook op het emotioneel-affectieve vlak is het beeld dat Jack 
biedt uiterst schraal te noemen waar het bijvoorbeeld gaat om de bindingen die 
hij aan kan gaan met de ander. ' [J-Nl-17/88s] 

Echte liefde voor kinderen is in de hedendaagse kinderbescherming niet meer voldoen
de voor een positief effect op het gedrag van de kinderen. Dit zien we bijvoorbeeld in de 
zojuist gegeven citaten. In de recente onderzochte Dordtse dossiers wordt in het alge
meen een autoritatief opvoedingspatroon met zowel warmte en liefde als met sturing en 
controle als het meest gunstige gezien (vgl. Gerris 1993; Rispens e.a. 1996). Net als in de 
jaren zeventig werd in de dossiers uit de jaren tachtig en negentig door kinderbescher
mers een onderscheid gemaakt tussen echte en onechte gevoelens van ouders. Een 
voorbeeld uit het rapport over de situatie van Dries [J-N1-17/85BB] geschreven door een 
maatschappelijk werker van het Pieter Baan Centrum: 

'Moeders relaas kwam niet altijd even betrouwbaar op mij over, daar zij sociaal 
wenselijke antwoorden trachtte te geven en zich daarbij beter voordeed dan zij 
was, reagerend alsof zij zich bij voortduring aangevallen voelde. (...) Opmerkelijk 
zijn de bewonderende blikken waarmee Dries naar moeder kijkt. Moeder brengt 
steeds familie en/of kennissen mee, de gesprekken zijn oppervlakkig. ' 
Het dossier van Dries en verschillende passages in andere dossiers uit de jaren tachtig 

en negentig laten zien dat het contact tussen ouder en kind tegenwoordig niet alleen 
echt hartelijk en liefderijk behoort te zijn, maar ook diep. Echt contact wordt diep door 
te praten. Dit horen geen oppervlakkige gesprekken te zijn, zoals het volgende citaat uit 
het verslag van een psychiater in een rijksinrichting over Benjamin laat zien [J-An-
15/91C]: 

'Bijvoorbeeld als zijn zuster kwaad op hem is, en begint te schreeuwen, hetgeen 
nogal eens gebeurt omdat deze jongen zich absoluut niet stoort aan de huisregels 
en weinig of niets thuis uitvoert en weer wegloopt als het eten niet op tijd klaar 
is, dan zit hij er onbewogen bij, laat alles over zich heen komen, zegt niets en gaat 
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vervolgens zijns weegs. (...) Het is duidelijk, dat in dit gezin nooit over iets wezen
lijks wordt gepraa t en blijkbaar laa t niemand iets zien van zijn of haar gevoelens. 
Het is een gezinscultuur, die mogelijk ook meer cultureel bepaald is [op de Antil
len]. Benjamin zegt dat zij onderling een gezellig, vrolijk contact hebben/ 

Verschillende ouders werden in de recente 'emotionele-verwaarlozingsdossiers' gety
peerd als ouders van weinig woorden, met een gebrek aan woorden of als mensen waar 
niet goed mee te praten viel bijvoorbeeld wegens hun gekwebbel, nervositeit of een 
gebrek aan zelfbeheersing, dat in schreeuwen kon ontaarden. Voor deze ouders was het 
moeilijk of onmogelijk om een autoritatief opvoedingspatroon te volgen. 

Sommige ouders hadden het te druk met hun eigen problemen om hun kinderen 
aandacht te geven, waar nodig bij te sturen en met hen te praten. Andere ouders waren 
afwezig. Een nieuwe categorie kinderen die in de recente 'emotionele-verwaarlozings-
dossiers' opkomt, zijn de allochtone kinderen van wie de (werkloze of arbeidsongeschik
te) ouders (veelvuldig) in het land van herkomst verblijven. Deze ouders verbleven in 
verband met eigen medische problemen, of die van naaste familieleden in het land van 
herkomst, of waren (grote delen van het jaar) niet in het gezin aanwezig omdat ze last 
hadden van heimwee en moeilijk konden wennen aan Nederland. Sommige ouders 
waren - na gezinshereniging - door ernstige ziekte op de achtergrond geraakt. De ver
zorging en opvoeding van de kinderen werd dan of door een oudere broer of zus of 
andere familie overgenomen, of de kinderen moesten zichzelf zien te redden. De ouders 
van Omar [J-Ma-14/89s] bijvoorbeeld, verbleven wegens ziekte van de vader maanden
lang in Marokko. De zorg voor Omar en de andere kinderen werd dan overgenomen 
door hun dochter van negentien en hun zoon van vijfentwintig. De ouders vonden dat 
een goede regeling, schreef de raadsmedewerkster. Sommige kinderbeschermers leken 
dergelijke situaties minder goed geregeld te vinden en te typeren als verwaarlozing. 

Een ander voorbeeld uit de jaren negentig van een onbemind kind was de vijftienja
rige Latifa [M-Ma-15/91c]. Eind 1990 liep zij weg van huis en klopte bij de politie aan 
voor hulp. Via de politie en het JAC werd ze bij de Raad voor de Kinderbescherming 
aangemeld. Uit het raadsrapport bleek het volgende. Latifa's biologische ouders woon
den in Marokko. Het meisje was bij haar geboorte door haar oom meegenomen naar 
Nederland om de plaats van een overleden nichtje in te nemen. Volgens de bijgevoegde 
brief van Latifa's biologische vader was dat omdat deze oom de kinderbijslag niet kwijt 
wilde raken. Door middel van een wisseltruc met papieren werd Latifa formeel de doch
ter van haar oom èn twee jaar ouder. Toen het meisje zeven jaar was werd haar verteld 
dat haar echte ouders in Marokko woonden. Latifa had met hen wel contact. Haar vader 
schreef vanuit Marokko een brief naar Latifa's school. In deze brief vroeg hij om hulp 
omdat zijn dochter door haar 'stiefouders' erg slecht zou worden behandeld. 

Deze rapporten (11 van de 36 dossiers van allochtone kinderen uit de jaren tachtig 
en negentig) reflecteren de moeilijke situatie van sommige allochtone kinderen. In hun 
dossiers waren weinig ouders en andere volwassenen die directe positieve aandacht aan 
hen schonken. De ouders konden slechts in beperkte mate individuele aandacht en ver
antwoordelijkheid tonen, niet zoals wel eens wordt beweerd omdat hun zorg gedeeld 
moest worden door veel kinderen in een groot gezin, maar omdat ze er niet waren. 

Op grond van de veranderingen in de interpretatie van emotionele verwaarlozing kan wor
den geconcludeerd dat er tegenwoordig hogere eisen aan de emotionele kinderverzorging 
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worden gesteld dan voorheen. In de jaren zestig lag het accent op gezag, toezicht en ouder
lijke controle. Uit de meer recente onderzochte dossiers blijkt een meer op affectie gerichte 
opvoedingsmoraal. Deze omslag vond in mijn steekproef plaats in de jaren zeventig en 
werd gecontinueerd en uitgebreid in de jaren tachtig en negentig. Toen werd gewezen op 
de noodzaak van diepgaande liefdevolle gevoelens voor de kinderen, psychologisch inzicht 
in hun ontwikkeling, het uitpraten van problemen en samen bespreken van belangrijke 
kwesties in het leven van alledag, en daarnaast opnieuw op voldoende toezicht door de 
ouders. 

4 Conclusie 
Ondanks de verbetering van de levenssituatie van de laagste klassen in Nederland sinds 
de jaren zestig lijkt de aard van materiële kinderverwaarlozing in de Dordtse kinderbe
schermingspopulatie niet minder ernstig te zijn geworden. Op dit probleem lijkt de 
groeiende welvaart in Nederland en de toegenomen zorg voor het levensonderhoud van 
mensen door de staat van weinig invloed te zijn geweest. Ook de verslechtering van de 
sociaal-economische situatie sinds het begin van de jaren tachtig zien we niet terug in de 
'verwaarlozingsdossiers'. Zowel in de oude als in de recente Dordtse dossiers zien we 
negatieve effecten van uitkeringsafhankelijkheid van de ouders en een relatief laag 
inkomen op de materiële verzorging van kinderen. Materiële kinderverwaarlozing is 
naar het zich laat aanzien tussen 1960 en 1995 niet of nauwelijks van karakter veran
derd. Wat betreft de prevalentie van dergelijke problemen in het kinderbeschermings
systeem wijst het cijfermateriaal van het WODC, gebaseerd op rapportages uit 1979 en 
1988 van de Raden voor de Kinderbescherming over nul- tot en met zevenjarige kinde
ren, op een lichte toename (Mertens 1993). 

In de Dordtse dossiers was deze vorm van verwaarlozing sterk verweven met geringe 
gezinsinkomsten en uitkeringsafhankelijkheid, de problemen van ouders in budgetteren, 
het maken van schulden, alleenstaand ouderschap - zonder de hulp van een partner - en 
hun gebruik van roesmiddelen en verslaving. Vermoedelijk houdt de continuïteit van de 
moeilijkheden in de materiële verzorging van de kinderen in kinderbeschermings
gezinnen verband met de continuïteit van het leven onder deze omstandigheden. Het 
afhankelijk zijn van een uitkering of van een relatief laag inkomen leek bij veel ver
waarlozende ouders door de jaren heen samen te gaan met een fatalistische levenshou
ding (vgl. Wilson 1987; Schuyt e.a. 1989; Engbersen 1990, Schuyt 1991), een verlies van 
controle over het eigen leven en in ieder geval over de besteding van het beschikbare 
geld (vgl. Te Grotenhuis 1993). Deze ouders hadden te kampen met veel verschillende 
problemen, vonden vaak weinig ondersteuning in hun omgeving om die problemen het 
hoofd te bieden en dit had direct of indirect gevolgen voor de kinderverzorging. 

Naast deze constante kon onder kinderbeschermers een licht toegenomen aanvaar
ding van, en begrip voor problemen in de materiële kinderverzorging worden geconsta
teerd. Op dit gebied zijn de normen enigszins verlaagd. Echter, een strenge veroordeling 
en afkeuring van duidelijke gevallen van materiële kinderverwaarlozing bleef in de 
recente dossiers eveneens bestaan. 

De toename van emotionele kinderverwaarlozing, onverschilligheid onder ouders en 
het gebrek aan ouderlijke belangstelling die sommige onderzoekers vrezen, kan op basis 
van mijn materiaal niet worden ontkend of bevestigd. Wel lijken de eisen die kinderbe
schermers op het gebied van de emotionele opvoeding aan ouders stellen de afgelopen 
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decennia te zijn opgeschroefd. Deze bevinding sluit aan bij de resultaten van gezinshis-
torisch onderzoek waaruit blijkt dat kinderen de afgelopen eeuwen een meer centrale 
positie in het gezin hebben gekregen en dat de ouder-kind relatie tegenwoordig meer op 
affectie gebaseerd dient te zijn dan vroeger (vgl. Ariës 1987 [1960], Shorter 1975, De 
Regt 1984, Zelizer 1985). In de onderzochte Dordtse dossiers werden de relaties tussen 
ouders en kinderen steeds vaker beoordeeld op hun 'werkelijke' emotionele waarde. In 
de definiëring van affectieve kinderverwaarlozing verschoof de nadruk van toezicht en 
vaste regels naar 'echte' emotionele betrokkenheid van de ouders bij hun kinderen, later 
in combinatie met 'diepgang' en wederom ouderlijke supervisie. Per saldo wijst dit op een 
vermeerdering van de eisen die aan ouderschap worden gesteld. Zoals in de inleiding van 
dit hoofdstuk en in de vorige hoofdstukken reeds is gezegd, hebben verschillende sociolo
gen gewezen op het belang van de vorming van collectieve verzorgingsarrangementen en 
de opkomst van de statelijke zorgplicht voor de verkleining van de machtsverschillen tus
sen ouders en kinderen (De Swaan 1982), de ontwikkeling van kindgerichte gezinnen en 
love-ohented opvoedingstechnieken (De Regt 1984, 1993; Wouters 1990, Kruithof e.a. 
1982, Brinkgreve & De Regt 1993). Ouders behoren het gedrag, de driften en de emoties 
van hun kinderen met meer aandacht, begrip, zorg en genegenheid en met minder disci
pline en uiterlijke dwang te reguleren. Mijn bevindingen over de veranderingen in de 
definiëring door kinderbeschermers van emotionele kinderverwaarlozing en de toege
nomen nadruk die zij leggen op de noodzaak van een intense emotionele ouder-kind 
relatie kunnen worden gezien als een ondersteuning van deze stelling, zij het dat in de 
Dordtse dossiers uit de jaren tachtig en negentig niet alleen wordt gewezen op de nood
zaak van echte liefde en een diepgaand contact tussen ouders en kinderen, maar ook 
weer op de noodzaak van toezicht en controle. Voor ouders die niet over de nodige ken
nis, pedagogische vaardigheden en financiële middelen beschikken, lijkt het moeilijker 
geworden om aan de eisen van goed ouderschap te voldoen omdat er van hen meer 
wordt verwacht dan voorheen. 
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4. KINDERMISHANDELING EN SOCIALE VERANDERING; 
PARADOXEN IN DE OMGANG MET KINDEREN 

1 Inleiding 
Sinds de invoering van de maatregelen van kinderbescherming aan het begin van deze 
eeuw in Nederland is kindermishandeling een criterium voor justitiële interventie in 
gezinnen (Baartman 1992, zie voor praktijkgevallen uit de jaren dertig in Nederland, 
Clemens Schröner 1952). Dit betekent allerminst dat het vóór die tijd over het hoofd 
werd gezien. Ons strafrecht bevat sinds het eind van de achttiende eeuw wettelijke 
regels die grenzen stellen aan de ouderlijke macht. Verlating, mishandeling en ontucht 
waren toen al strafbare gedragingen en werden door de overheid vervolgd. Verschillen
de historici hebben geschreven over het verbod op lichamelijke en seksuele kindermis
handeling in nog vroegere tijden (o.a. De Jong 1995, Egmond 1993). 

Tegenwoordig wordt kindermishandeling in Nederland, net als in de Verenigde Sta
ten en andere westerse landen, als een belangrijk sociaal probleem gezien. 3 3 In de jaren 
zestig nam de publieke aandacht voor lichamelijke kindermishandeling zeer sterk toe 
naar aanleiding van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Amerikaanse artsen ontdek
ten breuken en bloeduitstortingen bij kinderen met behulp van nieuwe röntgenologische 
technieken. Henry Kempe wordt gezien als degene die als eerste het battered child syn
droom beschreef. Door deze ontdekking claimden artsen niet alleen voor de bewijslast te 
kunnen zorgen - een belangrijk strafrechtelijk probleem - maar ook het beste de preven
tie en behandeling van kindermishandeling te kunnen verrichten (Clemens Schröner 
1978, Van Daalen 1990). In Nederland leidde dat in het begin van de jaren zeventig tot de 
oprichting van de Bureaus Vertrouwensarts; meldpunten die langzamerhand allerlei 
vormen van kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en opvoedings
moeilijkheden onderbrachten bij het begrip kindermishandeling (Van Montfoort 1994). 
Volgens Van Montfoort (1993) maakt de politie tegenwoordig slechts in tien procent van 
de gemelde gevallen proces-verbaal op. Over langere termijn - met de invoering van de 
civielrechtelijke maatregelen voor kinderbescherming en later de groei van de niet-justi-
tiële jeugdhulpverlening, waaronder de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishan
deling vallen - lijkt er dus sprake te zijn van een proces van decriminalisering van 
kindermishandeling, een overgang van straf naar hulp (vgl. Clemens Schröner 1978). 
Volgens Donzelot (1979) is dit overigens een effectievere manier van controle dan een 
strafrechtelijke aanpak. 

De Britse jurist en kinderrechtendeskundige Michael Freeman (1983) stelt dat er 
vandaag de dag niet meer gevallen van kindermishandeling zijn dan in de jaren vijftig. 
De definitie van het begrip is opgerekt en de aandacht voor het probleem is toegenomen. 
De stijging in de registratie van het aantal gevallen van kindermishandeling is vooral 
goed geweest voor de financiële armslag van professionele instanties, aldus Freeman. 
Volgens hem is de controle door kinderbeschermingsinstanties uitgebreid, wordt er in 
meer gezinnen geïntervenieerd, maar worden de cliënten bij wie het echt nodig is niet 
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beter geholpen dan voorheen: 'The "discovery" of child abuse may have done more for 
the social work profession than it has done for children' (Freeman 1983, biz. 136). De 
Britse sociologen en kinderbeschermingsdeskundigen Dingwall, Eekelaar en Murray 
(1983) zijn voorzichtiger in hun formuleringen. Zij stellen dat de toegenomen publieke 
aandacht voor kindermishandeling een verandering teweeg heeft gebracht in de bena
dering van gezinnen in Groot-Brittannië. De onderzoekers omschreven deze verande
ring als een overgang van een optimistische benadering waarbij al snel werd gedacht dat 
het met de ernst van kindermishandeling wel mee zou vallen, naar een better-safe-than -
sorry benadering waarbij het omgekeerde wordt verwacht. Deze verandering heeft vol
gens hen tot een stijging van het aantal gerapporteerde zaken geleid. 

Van Montfoort (1994) is een vergelijkbare mening toegedaan. Een verklaring voor 
de stijging van het aantal maatregelen van justitiële kinderbescherming sinds het begin 
van de jaren tachtig in Nederland zoekt hij in het toegenomen aantal meldingen van 
'kindermishandeling-in-ruime-zin'. Hiermee bedoelt hij in navolging van de Bureaus 
Vertrouwensarts fysieke en emotionele mishandeling, fysieke en emotionele verwaarlo
zing en seksueel misbruik van kinderen. Volgens Van Montfoort, die relevante literatuur 
en beleidsdocumenten van overheden en uitvoerende kinderbeschermingsinstanties 
analyseerde, is het aantal gezinnen dat wordt gemeld wegens een vermoeden van kin
dermishandeling de afgelopen decennia 'explosief gestegen' (Van Montfoort 1994, blz. 
149). 

Een toegenomen aandacht voor kindermishandeling in de literatuur, beleidsnota's 
en protocollen van instellingen hoeft niet te betekenen dat er in de uitvoering van de 
justitiële kinderbescherming sprake is van een verandering in de omgang met kinder
mishandeling. De door mij geanalyseerde rechtbankdossiers wijzen daar wel op. In dit 
hoofdstuk ga ik na welke veranderingen zich de afgelopen vier decennia hebben voor
gedaan in de aard, de ernst en de aanpak van lichamelijke kindermishandeling binnen 
de justitiële kinderbescherming. 

2 De omvang, de slachtoffers en de daders 
Volgens Straus en Gelles is het gezin, ondanks de door hen gerapporteerde afgenomen 
incidentie van ernstig gezinsgeweld tussen 1975 en 1985, nog steeds een zeer geweldda
dig instituut in de Amerikaanse en de meeste andere samenlevingen. Freeman (1979) 
beschreef het gezin als 'a real cradle of violence', een bakermat van geweld. Volgens 
hem is geweld een veelvoorkomend aspect in asymmetrische relaties. In deze context 
wordt fysiek geweld gebruikt voor disciplinaire doeleinden. Vooral in ouder-kind relaties 
is dit pijnlijk duidelijk, aldus Freeman (1983, blz. 123). De Amerikaanse grootschalige 
incidentie-onderzoeken van Straus en Gelles (1986) ondersteunen deze veronderstellin
gen. Hieruit bleek dat in 1975 63 procent van de ouders wel eens enige vorm van fysiek 
geweld tegen hun kinderen gebruikt; in 1985 was dat 62 procent. Het ging hier om ern
stige en minder ernstige vormen van geweld tegen kinderen tussen de 3 en 17 jaar in 
gezinnen met twee ouders. In het algemeen was er dus weinig verschil tussen de resul
taten van het eerste en het tweede onderzoek. De omvang van het gemelde ernstig 
geweld tegen kinderen (zoals bijten, stompen, afranselen of het gebruiken van een mes 
of pistool) was echter gedaald: van 3,6 procent in 1975 naar 1,9 procent in 1985. 
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Het gebruik van ernstig geweld in de opvoeding is dus of werkelijk verminderd of geta-
boeïseerd. Sinds kort zijn er ook cijfers over de incidentie van kindermishandeling (en 
ander gezinsgeweld) in Nederland. Volgens dit omstreden onderzoek van Bureau Into-
mart zou één op de negen kinderen tussen zijn vijfde en tiende levensjaar slachtoffer zijn 
van lichamelijk geweld gepleegd door iemand uit zijn of haar huiselijke kring (Van Dijk 
e.a. 1997; zie voor kritiek op dit onderzoek Van Daalen 1998 en Bijleveld 1998). Eén op 
de vijf kinderen zou tussen zijn tiende en twintigste levensjaar slachtoffer zijn geweest 
van lichamelijk geweld in huiselijke kring. Volgens de onderzoekers gaat het hier meest
al om 'intens' geweld, dat wekelijks tot dagelijks voorkomt en 'dikwijls' lichamelijk let
sel tot gevolg heeft. De daders zijn ouders, maar ook andere familieleden en 
huisvrienden. Precieze cijfers over de daders en de omvang van ernstige kindermishan
deling ontbreken in dit rapport. 

Naast deze incidentie-onderzoeken, die meten hoeveel mensen in een bepaalde 
tijdsperiode slachtoffer van mishandeling zijn geweest, bestaan er cijfers waaruit de pre
valentie van kindermishandeling blijkt, dat wil zeggen hoeveel gevallen van kindermis
handeling in een bepaalde instelling of hulpverleningspopulatie voorkomen of hoeveel 
kindermishandelingszaken bij bepaalde instanties worden gemeld. In 25 procent van de 
door Clemens Schröner (1952) bestudeerde 138 gezinsvoogdijzaken uit de jaren dertig 
wordt lichamelijke kindermishandeling genoemd. Recente onderzoekingen geven de 
volgende cijfers. In het onderzoek van Mertens (1993) van het WODC dat rapporten van 
Raden voor de Kinderbescherming van jonge kinderen betrof, kwam lichamelijke mis
handeling in 1979 in slechts 8 procent van de rapporten voor en in 1988 in 15 procent. 
Mertens heeft waarschijnlijk alleen ernstig geweld gecodeerd. 3 4 In het onderzoek van 
Van Montfoort (1993) werden meldingen van lichamelijke kindermishandeling in 25 
procent van de 91 5 raadsdossiers aangetroffen. In het onderzoek van Schölte e.a. (1992) 
kwam gezinsgeweld in 18 procent van 83 'gezinsvoogdij-gezinnen' voor. Het ging 
hierbij echter zowel om kindermishandeling als om vrouwenmishandeling. In deze pre
valentie-onderzoeken is geen onderverdeling gemaakt naar ernst of aard van de mis
handeling. 

Sinds de oprichting van hun bureaus begin jaren zeventig komen er absoluut gezien 
steeds meer meldingen van kindermishandeling en opvoedingsproblemen binnen bij de 
vertrouwensartsen. Uit de cijfers in het jaarverslag over 1995 van de Landelijke Stichting 
Buro's Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling blijkt echter dat meer dan de 
helft van de meldingen kinderverwaarlozing en andere opvoedingsproblemen dan kin
dermishandeling betreft: 25 procent van de meldingen betrof lichamelijke mishandeling, 
18 procent seksueel misbruik, 9 procent lichamelijke verwaarlozing, 20 procent affectie
ve verwaarlozing, 16 procent psychisch geweld en 12 procent overige opvoedingsproble
men. Van 'mengvormen' wordt in dit verslag, in tegenstelling tot oudere verslagen, niet 
meer gesproken. De geregistreerde gegevens uit 1995 zijn niet te vergelijken met de jaar
tabellen van de BVA's uit 1980 en eerdere jaren, omdat in de oudere geregistreerde 
gegevens - anders dan in 1995 - geen strikt onderscheid wordt gemaakt tussen het 
gebruik van lichamelijk geweld in de opvoeding, seksueel misbruik van kinderen en 
lichamelijke of emotionele kinderverwaarlozing. Verwaarlozing en incest bijvoorbeeld, 
worden in deze tabellen geschaard onder 'somatische' kindermishandeling. 
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Over de ernst van het geweld geven de gegevens van de Bureaus Vertrouwensarts even
min een precies beeld. Uit verschillende jaarverslagen blijkt dat het meestal om 'stelsel
matig' geweld gaat, dat vaker voorkomt en regelmatig lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
In 1972, het eerste experimentele jaar van de BVA's, waren vijf van de aangemelde kin
deren overleden als gevolg van mishandeling. Het verslag over 1980 maakt melding van 
achttien overleden kinderen, en in het jaarverslag over 1995 wordt melding gemaakt 
van drie kinderen die zijn overleden als gevolg van de mishandeling. Volgens de ver
trouwensartsen worden gevallen van kindermishandeling met dodelijke afloop zelden of 
nooit gemeld. Het werkelijke aantal zal door de jaren heen vermoedelijk groter zijn. De 
Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling (1997) heeft daarom een onderzoek laten 
uitvoeren onder huisartsen en kinderartsen. Hieruit blijkt dat Nederlandse huisartsen en 
kinderartsen in 1996 bij drieëndertig kinderen de dood hebben geconstateerd, waarbij 
het overlijden vermoedelijk het gevolg was van kindermishandeling of ernstige ver
waarlozing. Omdat de non-respons in het onderzoek 20 procent was, gaat de Werkgroep 
er vanuit dat het in totaal om maximaal veertig kinderen gaat. 

De aard en omvang van het geweld in de onderzochte Dordtse dossiers 
De gecombineerde resultaten van de hierboven vermelde onderzoeken rechtvaardigen 
de conclusie dat ernstig geweld tegen kinderen geen zeldzaamheid is in Nederlandse 
gezinnen. Een gewelddadig beeld van gezinslevens rijst ook op uit de door mij bestu
deerde dossiers. In de helft van de dossiers werd enige vorm van fysiek geweld in de 
opvoeding van de kinderen gerapporteerd. Het kwam in ongeveer de helft van zowel de 
oudere als de recente dossiers voor. In de onderzochte 182 OTS-dossiers (dus zonder de 
24 dossiers van de zwaarste justitiële maatregelen van kinderbescherming) bleef dit 
beeld hetzelfde. Het gebruik van geweld in de opvoeding kwam voor in 45 procent (30) 
van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig, in 55 procent (24) van de 44 OTS-dossiers uit 
de jaren zeventig en in 54 procent (38) van de 71 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren 
tachtig en negentig. Hierbij zij vermeld dat ik elke vorm van fysiek geweld tegen kinde
ren heb gescoord, van licht tot zwaar, van een enkele klap tot de extreemste mishande
lingen. 

In de categorie 'ernstig geweld' heb ik dossiers geplaatst waarin geschreven werd 
over het half dood, het verrot slaan of trappen of het bewusteloos slaan, het bont en 
blauw slaan, het omdraaien van de armen van een peuter, het veelvuldig en hard slaan 
van een baby, het onderdompelen in een teil met zeepsop, het van de trap af gooien en 
het dichtknijpen van de keel van een kind. Deze ouders probeerden hun kinderen door 
middel van dergelijke lijfstraffen te onderwerpen aan hun gezag. Zij maakten gebruik 
van de volgende attributen: een riem, zweep, karwats, hamer, zaag, beitel, stok, mes, 
electriciteitsdraad, pollepel, schoen, bezemsteel, honderiem, gordijnrail, rubber koord, 
stofzuigerslang, een fietsketting of een eind hout. De gevolgen waren onder andere: 
bloedingen en bloeduitstortingen, kneuzingen, littekens, striemen, blauwe plekken, 
zwellingen of fracturen. Eén meisje viel flauw, toen zij getuige was van de mishandeling 
van haar zus door haar vader. De dossiers waarin geen sprake was van lichamelijke kin
dermishandeling met behulp van genoemde attributen of lichamelijk letsel heb ik inge
deeld in de categorie 'lichtere vormen van geweld'. In deze dossiers ging het meestal om 
het slaan van kinderen of het geven van een klap. 

Ernstige vormen van geweld tegen kinderen kwamen minder vaak voor in de recen
te dan in de oude dossiers. In 30 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig werden 
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zware vormen van geweld toegepast, in 26 procent van de 50 jaren-zeventig-dossiers en 
in 13 procent van de 82 jaren-tachtig-en-negentig-dossiers. Nemen we alleen de 182 
onderzochte OTS-dossiers dan veranderen deze percentages nauwelijks. In 29 procent 
van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig kwam ernstig geweld tegen kinderen voor, in 
23 procent van de 44 OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 13 procent van de 71 
onderzochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Vermoedelijk werden in de 
loop van de onderzochte periode of minder kinderen mishandeld, of het geweld bleef 
beter verborgen, of het kwam bij andere instanties dan de justitiële kinderbescherming 
terecht. Slaan en ander licht geweld nam toe in het onderzochte dossiermateriaal. Dit 
kwam voor in 16 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig, in 30 procent van de 50 
dossiers uit de jaren zeventig en in 38 procent van de 82 dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig. Voor de steekproef OTS-dossiers stegen deze percentages op een vergelijkbare 
wijze: licht geweld kwam voor in 15 procent van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de 
jaren zestig, in 32 procent van de onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 
41 procent van de onderzochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 

Tabel 4.1 
Prevalentie geweld in de opvoeding in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers naar decennium 
van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Aard mishandeling 

jaren 
'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren 
'70 

jaren 
80 & '90 

totaal 

ernstig geweld 30% 
20 

23% 
10 

13% 
9 39 

licht geweld 15% 
10 

32% 
14 

4 1 % 
29 53 

geen geweld 55% 
37 

45% 
20 

46% 
33 90 

totaal 67 44 71 182 

De voormalig vertrouwensarts Pieterse (1982) onderzocht de dossiers over 376 gezinnen 
(542 kinderen) die in de jaren 1972-1975 aangemeld waren bij het bureau vertrou
wensarts te Rotterdam. Het aantal jongens en meisjes was hierin ongeveer even groot. 
De helft van de kinderen was jonger dan zes jaar. In de categorie kinderen jonger dan 
twaalf jaar was het aantal jongens groter; onder de adolescenten in de dossiers het aan
tal meisjes. Bij circa 10 procent van de kinderen was de mishandeling ernstig. Zes kinde
ren overleden als gevolg van de mishandeling en enkelen hebben er een blijvende 
handicap aan overgehouden. De gezinnen waren meestal afkomstig uit een laag sociaal 
milieu. In de dossiers van deze vertrouwensarts waren de moeders vaker verantwoorde
lijk voor de mishandeling dan de vaders. Ook in de kinderbeschermingsdossiers van 
Gordon (1988) was dit het geval. Zowel Pieterse als Gordon wijten dit gegeven in de 
eerst plaats aan het feit dat moeders vaker aanwezig zijn in het gezin dan vaders. 
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Uit de landelijke jaarverslagen van de Bureaus Vertrouwensarts blijkt eveneens dat jon
gens en meisjes in het algemeen een ongeveer even groot risico lopen om mishandeld te 
worden door hun ouders. In het incidentie-onderzoek naar huiselijk geweld van Van Dijk 
e.a. (1997) waren jongens, vooral in de leeftijd tussen tien en twintig jaar, vaker slacht
offer van lichamelijk geweld (gepleegd door ouders, familieleden èn huisvrienden) dan 
meisjes. Ook in andere prevalentie-onderzoek over dit onderwerp is het percentage jon
gens regelmatig groter dan dat van meisjes (Gil 1970, Smith & Thornberry 1995). In mijn 
dossiermateriaal kwam het gebruik van geweld in de opvoeding ongeveer even vaak voor 
bij jongens als bij meisjes. Wel was het verschil tussen de seksen in de jaren tachtig en 
negentig groter, in die zin dat het percentage jongens dat van meisjes overtrof (60 tegen
over 40 procent). Het geweld kwam zowel in de dossiers van jonge kinderen als in die 
van adolescenten regelmatig voor. 

De kinderen in de dossiers werden het vaakst mishandeld of geslagen door de eigen 
ouders, maar ook het aandeel van stiefouders was groot. 

Tabel 4.2 
Daders in de onderzochte Dordtse dossiers naar decennium van raadsonderzoek, in absolute 

aantallen (N=104) 

Daders jaren '60 jaren '70 jaren '80 en '90 totaal 

moeder 9 11 9 29 

vader 15 8 21 44 

beide (stief)ouders 7 3 2 12 

stiefvader concubin 3 4 7 14 

stiefmoeder concubine 1 1 

zus of broer 1 1 2 

andere verwanten 1 1 2 

Totaal 34 28 42 104 

Zowel moeder- als vaderfiguren werden regelmatig beschuldigd van het gebruik van 
geweld in de opvoeding. Echtscheiding, een groot gezin, eenoudergezin, ziekten, alco
holisme of het gebruik van andere roesmiddelen zijn volgens de literatuur over dit 
onderwerp relevante factoren (Gil 1970, Wolters 1977, Pieterse 1982, Baartman & Van 
Montfoort 1992). In mijn dossiers kon geen significante samenhang tussen deze factoren 
en geweld in de opvoeding worden gelegd. 3 5 Wel vond ik in mijn steekproef een 
samenhang tussen het gebruik van fysiek geweld in de opvoeding en uitkeringsafhanke
lijkheid van de ouders; 61 procent van de ouders die afhankelijk waren van een uitke
ring, sloeg of mishandelde zijn kinderen, tegenover 44 procent van de ouders zonder 
uitkering. Tabel 4.3 laat dit zien. 
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Tabel 4.3 

Geweld in de opvoeding naar uitkeringsafhankelijkheid gezin, in percentages en absolute 
aantallen (N=179*) 

Geweld in de opvoeding? uitkeringsafhankelijkheid? 
ja nee totaal 

ja 6 1 % 44% 
40 50 90 

nee 39% 56% 
26 63 89 

totaal 66 113 179 

Chi2=4.46 df=l p<.05 

* In 27 dossiers, waarvan 16 uit de jaren tachtig en negentig, werd geen melding gemaakt van 
de aard van het gezinsinkomen (zie hoofdstuk 1, tabel 1.10). 

Deze cijfers stemmen overeen met de aanwijzingen die in de literatuur worden gevon
den over de sociale deprivatie en isolatie van gezinnen waarin kindermishandeling voor
komt. Volgens Freeman (1983) kan kindermishandeling in deze gezinnen op de lange 
termijn alleen worden voorkomen via een krachtig beleid ter bestrijding van armoede en 
de belasting en frustraties die hier direct en indirect mee samenhangen. Dit is eveneens 
de belangrijkste conclusie van Gil (1970), die 5993 gerapporteerde incidenten van kin
dermishandeling in de Verenigde Staten uit 1967 en 6617 uit 1968 nader onderzocht: 
'Poverty, as has been shown, appears to be related to the phenomenon of physical abuse 
of children in at least four ways. First, the cultual approval of the use of physical force in 
child-rearing tends to be stronger among the soicoeconomically deprived strata of socie
ty than among the middle class. Secondly, there seems to be less inhibition to express 
and discharge aggressive and violent feelings and impulses toward other persons among 
members of socioeconomically deprived strata than among the middle class. Thirdly, 
environmental stress and strain are considerably more serious for persons living in 
poverty than for those enjoying affluence. Finally, the poor have fewer opportunities 
than the nonpoor for escaping occasionally from child-rearing responsibilities' (biz. 144). 
In de lagere sociaal-economische milieus zou de gevoeligheid voor geweld minder groot 
zijn. In deze milieus worden kinderen eerder met ouderlijk geweld geconfronteerd dan 
kinderen afkomstig uit hogere milieus, omdat geweld hier op meer sociale instemming 
kan rekenen, door de belasting en spanningen bij ouders als gevolg van minder gunstige 
levensomstandigheden, en omdat zij minder mogelijkheden hebben dan de meer weige
stelden om af en toe hun opvoedingsverantwoordelijkheid uit handen te geven. Hier
mee wordt overigens niet beweerd dat kindermishandeling niet voorkomt in de hogere 
sociale milieus (Straus & Gelles 1986). 

Etniciteit en kindermishandeling 

In veel literatuur wordt gesteld dat het gebruik van geweld in de opvoeding relatief 
vaker voorkomt in allochtone gezinnen dan in autochtone gezinnen (Baartman 1993, 
Van Montfoort 1993, Rensen 1992, Zandijk-Van Harten & Haarsma 1996). Echter, 
betrouwbaar cijfermateriaal hierover is niet voorhanden. Van de kinderen die in 1995 
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aangemeld werden bij de Bureaus Vertrouwensarts bestond 75 procent uit autochtone 
Nederlanders en 25 procent uit allochtone Nederlanders. Van de aangemelde kinderen 
was 6 procent van Marokkaanse afkomst, 3 procent van Turkse afkomst, 3 procent van 
Surinaamse afkomst, en 1 procent Antilliaans. De rest van de kinderen of hun ouders 
(12 procent) was afkomstig uit andere landen waaronder België en Duitsland. Onder de 
slachtoffers van lichamelijke kindermishandeling en geweld in de opvoeding die begin 
jaren negentig bij de Raden voor de Kinderbescherming en de politie waren aangemeld, 
waren niet in Nederland geboren kinderen eveneens sterk vertegenwoordigd: bij de 
Raden was hun aandeel 31 procent en bij de politie 25 procent (Van Montfoort 1993). 
Deze allochtone oververtegenwoordiging (die weer sterk samenhangt met de allochtone 
oververtegenwoordiging in lagere sociaal-economische klassen) betekent overigens niet 
dat er bij allochtone kinderbeschermingspupillen meer opvoedingsgeweld gebruikt 
wordt dan bij autochtone pupillen, want van het totale aantal kinderbeschermingspupil
len in Nederland (dus inclusief de geweldloze gevallen) is ongeveer eenderde van niet-
Nederlandse afkomst (zie hoofdstuk 1). In mijn dossiermateriaal kan geen samenhang 
worden vastgesteld tussen het gebruik van geweld in de opvoeding en etniciteit. Wel 
waren in 6 van de 11 dossiers met 'ernstige mishandeling' uit de jaren tachtig en negen
tig, de betrokken kinderen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse 
afkomst, terwijl in de gehele steekproef uit de jaren tachtig en negentig 44 procent van 
de pupillen allochtoon is. In deze gevallen van gerapporteerde kindermishandeling 
waren de allochtone gezinnen dus sterk vertegenwoordigd, maar dit aantal is vanzelf
sprekend te klein om betrouwbare informatie te verschaffen over de relatie tussen fysie
ke kindermishandeling en etniciteit. 

Geweld als reden voor aanmelding of maatregel 
Vermelding van geweld in een dossier betekent niet dat het ook expliciet een reden was 
voor aanmelding bij de Raad of voor het opleggen of verlengen van een maatregel van 
kinderbescherming. In 14 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig was het een 
reden voor aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming. In de 50 jaren-zeventig
dossiers en de 82 dossiers uit de jaren tachtig en negentig was dat 10 procent. Voor de 
steekproef van 182 OTS-dossiers waren deze cijfers vrijwel hetzelfde: In 13 procent (9) 
van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig vormde kindermishandeling de 
reden voor de aanmelding, in 11 procent (5) van de 44 OTS-dossiers uit de jaren zeven
tig en eveneens in 11 procent (8) van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negen
tig. De aanleiding voor het raadsonderzoek hoeft geen reden voor het opleggen van een 
maatregel te zijn. Geweld in de opvoeding werd in 15 procent van de jaren-zestig-dos
siers in de conclusie van het raadsrapport of in het raadsrequest als reden voor het opleg
gen van een maatregel genoemd. In zowel de jaren-zeventig-dossiers als de dossiers uit 
de jaren tachtig en negentig was dit percentage 22. Nemen we alleen de 182 onderzoch
te OTS-dossiers dan blijven deze percentages ongeveer hetzelfde: geweld tegen kinderen 
werd in 15 procent (10) van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig genoemd 
als reden voor het opleggen van de ondertoezichtstelling, in 23 procent (10) van de 44 
onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 24 procent (17) van de 71 onder
zochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 

Kindermishandeling werd in de dossiers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig 
dus iets minder vaak expliciet vermeld als een reden voor aanmelding bij de Raad voor 
de Kinderbescherming, maar iets vaker als één van de redenen voor het requestreren 
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van de maatregel. Mijn cijfers wijzen noch op een duidelijke stijging van het aantal kin
derbeschermingszaken waarin lichamelijk geweld een rol speelde, noch op een groeien
de aandacht voor geweldpleging. De kwalitatieve analyse van het dossiermateriaal wierp 
meer licht op ontwikkelingen in de omgang met deze vorm van gezinsgeweld. De vol
gende paragrafen zullen dit laten zien. 

3 Pacificatie van het ouderlijk optreden? 
Het gebruik van geweld in de opvoeding kwam voor in alle tijdsperioden die ik heb 
onderzocht. De ouders zagen dit als een manier om het kind te straffen. Ter illustratie de 
volgende passages uit een oud en een recent dossier, typerend voor de zaken die ik 
onder de noemer 'ernstig geweld' heb geschaard: 

1965. 'Rapporteur wordt vriendelijk door de vrouw ontvangen. Binnenshuis ziet 
het er opgeruimd en netjes uit. Moeder draagt fatsoenlijke kleding. In een vloed
golf van woorden vertelt zij over haar beide lastige kinderen, Hendrik en Aaltje. 
"Zij stelen aan de lopende band, niet alleen in winkels maar ook bij de buren. (...) 
Ik weet niet meer, hoe ik die krengen moet aanpakken. Alles heb ik geprobeerd, 
maar niets heeft geholpen. Ik heb ze naar bed gestuurd, ik heb ze in huis gehou
den, ik heb met ze gepraat, ik heb ze geslagen - zelfs met een leren riem - doch 
alles tevergeefs. (...) " De vrouw is helemaal overstuur en dat zij onder behande
ling van een psychiater is, zegt genoeg. Zij vervolgt: "Net zo lang, dat ik ze van
daag of morgen nog eens met een stuk hout doodsla en dan draai ik de 
gevangenis in. Heus, door al dat gappen halen ze je het bloed onder de nagels 
vandaan. Ik vind het ergste, dat ze onbewogen blijven, wanneer ik ze straf". ' 
De vader van Aaltje, Hendriks stiefvader, zou tegen medewerkers van het obser-
vatiehuis waar Hendrik werd geplaatst, hebben gezegd dat hij de kinderen, om ze 
het stelen af te leren, ieder in een kast opsloot waar ze alleen uit mochten om te 
eten. Als hij driftig was gaf hij de kinderen 'harde klappen'. Hierbij werd de pols 
van Hendrik een keer zo beschadigd, dat hij ervoor naar de dokter moest. [M-Nl-
08/65C] 

1987. Een telefoonnotitie van het Bureau Kinderrechter: 'Lex [15 jaar, MK] had 
KR [kinderrechter, MK] willen vragen of hij naar internaat mocht. Ca. 3 weken 
geleden is hij na ruzie met H. (vriend moeder) weggelopen. H. beschuldigde hem 
van brandstichting, ten onrechte, en sloeg er op los, geassisteerd door moeder die 
een fietsketting hanteerde. Lex is paar dagen bij [zijn zus] in huis geweest, heelt 
in een leeg huis geslapen en een paar dagen gezworven. ' [J-Nl/In-02/74c] 

Naast deze 'constante' vormen van kindermishandeling lieten de dossiers verschuivin
gen zien in het aantal zaken waarin sprake was van ernstig ouderlijk geweld. Uit een 
analyse van veranderingen in de ouder-kind relatie blijkt dat ouders (en kinderen) in de 
loop van de onderzochte periode anders over het gebruik van geweld in de opvoeding 
spraken. 
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De jaren zestig 

In 30 procent van de dossiers uit de jaren zestig ging het om ernstig geweld. Deze ouders 
werden in de rapporten vaak beschreven als weinig beheerst. De vader van Joke bij
voorbeeld was volgens de raadsmedewerker een zeer heftig en emotioneel reagerende 
man, met een onberekenbaar, onbeheerst temperament [M-Nl-12/66c]: 

'Vader is een afgeleefde man, verslaafd aan de sterke drank. Zijn dochter is zijn 
oogappel al laat hij dit aan haar niet merken, maar hij treedt juist hard, uiterlijk 
ongevoelig en zeer impulsief tegen haar op. Hij maakt allerminst een verstandige 
indruk, lijkt kortzichtig en primitief reagerend. ' 

Maar ook 'nette' ouders konden hun kinderen mishandelen. Joke's moeder maakte op 
de raadsmedewerker 'een aardige, flinke indruk ... ziet er onopvallend en smaakvol 
gekleed uit en heeft een pittig sprekend gezicht'. Deze vrouw schuwde geen geweld in 
de opvoeding, toen ze hoorde dat haar 12-jarige dochter seksueel contact had gehad met 
een 19-jarige jongen: 

'Daar Joke ontkende met Thomas weggeweest te zijn heeft moeder haar "de tun
nel doorgeslagen" totdat zij eindelijk bekende. Thuis volgde een afstraffing van 
vader met de hondenriem (!); drie dagen heeft deze met een mes in de zak gelo
pen om Thomas te vermoorden en nog zou hij hiertoe in staat zijn, zo hij de jon
gen zou tegenkomen. ' 

Joke werd, met medewerking van de ouders, onder toezicht gesteld en in een tehuis 
geplaatst omdat ze gemakkelijk verleidbaar was. 

Net als in Joke's dossier werd in verschillende rapporten uit deze periode open 
gesproken over het gebruik van geweld en de attributen bij het tuchtigen van de kin
deren - zowel door de plegers zelf, hun echtgenoten, kinderen en buren als door 
kinderbeschermers geraadpleegde professionals zoals huisartsen, politieagenten, gezins
verzorgsters, dominees en paters. De professionals deden geen beroep op een eventueel 
beroepsgeheim. Hun beroepsgeheim leek de erkenning van kindermishandeling niet in 
de weg te staan. Zo vertelde een huisarts in het dossier van Uonka, verschillende keren 
geprobeerd te hebben het gedrag van de vader te corrigeren, al voordat de kinderbe
scherming bemoeienis kreeg met het gezin [M-In-13/64c]: 'Het was de huisarts bekend 
dat de man zijn kinderen met een zelfgeknoopte karwats aftuigde. Dikwijls heeft eerst
genoemde stiefvader hierover onderhouden en tenslotte heeft de huisarts de karwats in 
beslag genomen', aldus het rapport van de raadsmedewerkster. Ook de ouders spraken 
openhartig over de kindermishandeling. De moeder herinnerde zich in het gesprek met 
de raadsrapportrice dat Ilonka, toen het kind vier jaar oud was, voor straf urenlang voor 
de spiegel moest staan op één been en met opgeheven armen. Verder sloot de stiefvader 
het meisje wel eens op in haar kamer, terwijl Ilonka daarvan in paniek raakte. In het 
gesprek tussen de raadsrapportrice en de stiefvader gaf de man toe dat hij zijn stiefdoch
ter jarenlang verkeerd had behandeld. Hij had spijt van zijn gedrag en hoopte dat Ilonka 
in de toekomst weer thuis mocht wonen. 

De 'mishandelingsdossiers' uit de jaren zestig werden gekenmerkt door deze open
heid. Ouders vonden lijfstraffen kennelijk een normale reactie op kinderen met lastig 
gedrag. De vader van Broer bijvoorbeeld, zou zijn zoon soms 'bijna doodranselen': 
'vouwt Broer de krant niet op of komt hij te laat thuis, dan is er meteen herrie in huis en 
wordt de jongen geslagen'. Ook zou de vader zijn vrouw mishandelen en seksueel mis-
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bruiken. De vader, een streng gereformeerde man, ontkende de beschuldigingen niet. 
Hij zou tegen de raadsrapporteur hebben gezegd dat hij nu eenmaal zo geschapen was 
door de Schepper en dus op deze wijze met zijn vrouw en kinderen om mocht gaan. In 
de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig waren meerdere ouders van mening 
- gelovigen en ongelovigen - dat de wijze waarop zij hun kinderen straften normaal was. 

Omdat het gebruik van geweld in de opvoeding door de ouders niet per definitie 
werd afgewezen, konden zij in hun boosheid op een kind te ver gaan - althans in de 
ogen van de betrokken kinderbeschermers. Ook dat leken de ouders minder erg te vin
den dan tegenwoordig, in ieder geval niets om te verzwijgen. Een citaat uit een gezins
voogdijrapport uit 1966 laat dit zien: 

'Vader zegt dat hij het bij Wijntje er wel uitranselt. Helpt een stok niet meer dan 
heeft hij nog een hamer, een nijptang en een zaag! In deze situatie lijkt ons een 
voortzetting van het verblijf van W. in het gesticht een bittere noodzaak, vooral 
terwille van Wijntjezelf.'[M-Nl-15/65c] 

Deze vader uitte zijn protesten tegen de verlenging van de maatregelen schriftelijk. Uit 
één van zijn brieven aan de kinderrechter bleek dat hij het gebruik van geweld tegen 
zijn dochter geen reden vond voor de verlenging van maatregelen: 

'Het verlof met pinksteren is een beetje uit de hand gelopen daar Wijntje wat te 
laat was thuis gekomen. Maar dit is toch geen reden haar weer een jaar langer 
weg te stoppen. ' 

Als Wijntjes vader van tevoren had geweten dat het een reden was voor verlenging van 
de maatregelen, had hij vermoedelijk niets gezegd over zijn daadkrachtige optreden. 

De jaren zeventig 
In de onderzochte dossiers uit de jaren zeventig was het percentage dossiers waarin ern
stige vormen van kindermishandeling voorkwamen, gedaald tot 26 procent. In slechts 
drie dossiers was sprake van openhartige, 'bekennende' daders. Over de mishandeling 
van kinderen werd voornamelijk gesproken door buren, niet-mishandelende echtgeno
ten, de kinderen zelf, andere familieleden en beroepskrachten. Het is volgens mij niet 
toevallig dat in de paar dossiers uit deze periode waarin de mishandelende ouders open
lijk spraken over hun hardhandige opvoedingsmethoden, de daders van buitenlandse 
afkomst waren. Zij woonden nog niet zo lang in Nederland. Anders dan de autochtone 
gezinnen, die vaak al generaties lang te maken hadden met de kinderbescherming of die 
via buren, kennissen of familie op de hoogte zijn van het bestaan van het kinderbe
schermingssysteem, bleken de allochtone gezinnen de werking van het systeem en het 
taboe op kindermishandeling nauwelijks te kennen. Zo liet de moeder van Christina, die 
twee jaar vóór de ondertoezichtstelling vanuit Suriname naar Nederland verhuisde, de 
riem en het gordijnrail waarmee ze haar dochter sloeg aan de raadsrapportrice zien [M-
Su-10/75c]. Het optreden van de kinderbescherming vond de moeder 'onbehoorlijk en 
vrijpostig', de veroordeling van haar manier van opvoeden 'onfatsoenlijk', en de onder
toezichtstelling en uithuisplaatsing van haar dochter 'onjuist' en pas echt een straf voor 
haar kind. Zij leek niet goed op de hoogte van de normen en de mogelijkheden van de 
justitiële kinderbescherming. 

Lichamelijk geweld in de opvoeding was weliswaar in de jaren zeventig in kinderbe
schermingsgezinnen niet ongebruikelijk maar het werd minder geaccepteerd, ook door 
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de partner. Het leek vaker een reden voor echtscheiding te zijn. Eén vader vroeg zelfs 
echtscheiding aan nadat hij zijn vrouw in elkaar en uit huis had geslagen, omdat zij hun 
zoontje sloeg of mishandelde. Een andere aanwijzing voor de groeiende weerzin onder 
ouders tegen geweld in de opvoeding is de groeiende angst van ouders dat zij hun kind 
zullen mishandelen. Hier werd vanaf de jaren zeventig een paar keer melding van 
gemaakt en dit bleef zo in de jaren tachtig en negentig. 

De jaren tachtig en negentig 
In de dossiers uit de jaren tachtig en negentig nam het percentage meldingen van ernstig 
geweld af tot 13 procent. In deze steekproef kwamen net als in de jaren zeventig opmer
kingen en uitspraken voor die wijzen op een toenemende gevoeligheid van ouders voor 
geweld in de opvoeding. Enkele ouders meldden zelf hun kind aan bij de kinderbescher
ming omdat ze bang waren dat ze hun kinderen zouden mishandelen of dat ze hen 'iets' 
aan zouden doen. In deze recente dossiers stond bovendien vaker dan in de jaren zeven
tig vermeld, dat mishandeling van kinderen door de ene ouder, voor de andere ouder 
(vrouwen en soms ook mannen) een reden was om te scheiden. Dit betekende veelal 
een beëindiging van het geweld. In één geval uit de jaren negentig beschuldigde een 
moeder haar man zelfs van kindermishandeling omdat hij hun vierjarige zoontje te hard 
zou kietelen en knuffelen [J-N1/VS-04/91A]. Ook zou hij af en toe opeens vreselijk 
kwaad worden. Om haar zoon te beschermen tegen de vader probeerde zij hem onder 
toezicht van de kinderrechter te krijgen, maar die wees de maatregel af. 

Kinderen speelden een actieve rol bij de beëindiging van het ouderlijk geweld. In de 
dossiers van de adolescente pupillen had het geweld meestal in de kindertijd plaats 
gevonden. In de adolescentiefase hield het slaan of de mishandeling op, omdat de kinde
ren zich ertegen gingen verzetten. Zo werd Martin regelmatig mishandeld door zijn 
vader [J-Nl-16/88s]. Toen de jongen vijftien jaar oud was, maakte hij zelf een einde aan 
dit geweld. Dit bleek uit de autoanamese van het persoonlijkheidsonderzoek verricht 
door een rijksinrichting voor jongens. Een citaat: 

'Ik belde haar [zijn "verkering", MK] een keer op en ik had ze nog geen vijf minu
ten aan de telefoon toen kwam mijn vader thuis en zei: je bent al 'n half uur aan 
't bellen. Ik kreeg 'n paar stompen op m'n hoofd en gezicht. Ik had 'n week te 
voren gezegd: als ie me nog één keer slaat dan steek ik 'n mes tussen zijn ribben. 
Nou 't kwam dus weer zover: kwam ie in 'n driftbui naar boven: begint ie te slaan 
en te schoppen. Probeert ie mij te wurgen en m'n arm te breken. Toen was ik zo 
nijdig: ik geef hem één klap en sloeg hem 'n gebroken neus. Toen draaide hij 
helemaal door en ik ook. Ik pakte mijn ketting. Hij tilde me op en smeet me zo op 
bed: was ik effe buiten westen. Toen ik bijkwam was 't 'n grote ravage. Ik ben uit 
't raam gesprongen en ben gaan rennen. Mijn vader zag dat en kwam achter me 
aan. Ik voelde m'n gezicht helemaal opzetten. Ik heb tegen de eerste beste man 
die ik tegenkwam 't hele verhaal verteld. Toen kwam de politie en heb ik gelijk 'n 
aanklacht tegen 'm ingediend. (...) Ik weet nou van die laatste keer dat ik hem 
gewoon terug kan pakken. ' 

Sinds Martin zijn vader 'terug kon pakken' hield deze zijn handen thuis. Gewelddadige 
ouders kregen met kinderen te maken die zelf dreigden met geweld of geweld gebruik
ten. Uit de dossiers van deze kinderen blijkt overigens dat ze niet onder toezicht werden 
gesteld vanwege kindermishandeling, maar vanwege jeugdcriminaliteit. De zaak van 
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Sjors uit 1990 is in deze categorie het meest extreme voorbeeld [J-N1-17/90BB]. Hij 
bracht zijn vader bijna om het leven en kreeg wegens zware mishandeling c.q. poging tot 
doodslag de zwaarste strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen opgelegd. 

De recente dossiers van zowel de allochtone als de autochtone adolescenten bevatten 
gegevens die wijzen op gezinsprocessen waarin de jongeren in de loop van hun jeugdja
ren aan macht wonnen ten koste van hun ouders. In deze rapportages zien we het 
geweld tegen kinderen verdwijnen als de kinderen een sterkere positie verwerven in het 
gezin, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de overheid. Toen Sidel, een vijftienjari
ge jongen van Marokkaanse afkomst, in de puberteit kwam, begon hij zich te verzetten 
tegen de regels van zijn vader en zocht zijn heil op straat [J-Ma-15/86c]: 
'Meer dan eens zou Sidel vader hebben laten weten dat hij op steun van het JAC kon 
rekenen wanneer vader zou trachten hem met harde hand te corrigeren. Vader voelde 
zich hierdoor machteloos en volledig buitenspel gezet.' Uit angst dat hij zijn zoon zou 
slaan, hield de vader zijn mond toen hij merkte dat Sidel het verkeerde pad op ging. Dit 
criminele gedrag resulteerde uiteindelijk in de ondertoezichtstelling van de jongen en 
een tuchtschoolstraf. 

Racha maakte een einde aan de mishandeling door zelf de kinderbescherming in te 
schakelen [M-Ma-16/89cj. Ze kwam in februari 1989 voor het eerst op het spreekuur 
van de Raad. Haar vader was een paar jaar geleden overleden en haar moeder was 
meestal in Marokko. Racha's oudste zus van veertig sloeg haar regelmatig, dwong haar 
het huishouden te doen en verbood haar om vriendschappen te onderhouden. Twee 
maanden later escaleerde de situatie en schreef Racha een brief aan de Raad: 
Tk ben weer in elkaar geslagen door Samira [haar oudste zus] en Ahmed [haar broer 
van achttien]. Ze waren kwaad omdat ik het telefoonnummer en adres van P. [een 
vriendinnetje, MK] niet wilde geven. Ahmed vermoordt mij morgen als hij het adres 
van P. niet heeft. Samira heeft op het graf van vader gezworen dat ik niet meer naar 
school mag. Help me toch, wat moet ik doen? Ze hebben me bont en blauw geslagen. 
Mijn oog doet heel erg zeer. Als zij mij morgen weer in elkaar slaan, dan maak ik mijzelf 
van kant. Ik heb het eerder geprobeerd en het mislukte, ditmaal zal het wel lukken. Ik 
wil morgen hier weg, want ik ga kapot. Probeer alsjeblieft een oplossing te vinden. Ik 
heb geprobeerd de huisarts te bellen, maar die is op vakantie. Ik weet niet meer wat ik 
doen moet. Help me hier weg te komen, ik hou het niet meer vol.' 
Racha werd toen door de kinderrechter voorlopig onder toezicht gesteld - een maatregel 
in geval van crisissituaties - en in het kader daarvan onmiddellijk uit huis geplaatst. Dit 
bleek uit een notitie van de raadsmedewerkster: 

'Toen de RkB arriveerde vergezeld door politie, deed Racha zelf open. Ze deed of 
ze niemand kende fluisterde alleen in langslopen tegen RkB "eindelijk". Haar zus 
Samira reageerde zeer heftig op mededeling voorl. ots en plaatsing en schold 
Racha uit (in het Marokkaans) en pakte haar bij de polsen etc. Ze draaide zichzelf 
"dol". De politie heeft Racha losgemaakt. Racha heeft wat spullen gepakt en is 
met RkB meegegaan. Politie is nog wat in gezin gebleven. Of er over ...of adv. is 
gesproken is niet bekend. Racha bleek 16-5 bij de huisarts te zijn geweest, die her
senschudding heeft geconstateerd. Zus S. was alleen thuis. De thuiswonende 
broer is vlg. de politie een gladde jongen die snel met het mes gereed staat. Racha 
bleek duidelijk héél bang voor S. te zijn.' 
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Met behulp van de jeugdhulpverlening, de kinderbescherming, door weg te lopen van 
huis (meisjes) of door terug te slaan (jongens), maakten verschillende allochtone en 
autochtone adolescente pupillen, een einde aan de mishandeling. In de oudere dossiers 
van adolescenten kwam dergelijk verzet tegen gezinsgeweld veel minder vaak voor. Het 
verzet, zoals weglopen van huis, leek bovendien minder effectief. Gedurende de looptijd 
van de maatregel, bijvoorbeeld als een uithuisgeplaatst kind met weekendverlof thuis 
was, werd de geweldpleging veelal hervat. 

De dossiers laten vanaf de jaren zeventig een afnemend aantal gevallen van ernstige kin
dermishandeling zien. Dit hangt ongetwijfeld samen met veranderingen in de opvattin
gen van ouders over het gebruik van geweld in de opvoeding, de vergroting van het 
taboe op kindermishandeling waardoor ouders er minder openlijk vooruitkomen en de 
komst van andere hulpverleningsinstellingen waar gezinsgeweld gemeld kan worden 
(naast de klassieke kinderbeschermingsinstanties). Het recente dossiermateriaal liet een 
afname van kindermishandeling gedurende de levensloop van kinderen zien. Veel wijst 
erop dat die afname verband hield met de versterking van de positie van (adolescente) 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Ook kwam het voor dat niet-mishandelende 
ouders (meestal moeders) een einde maakten aan de kindermishandeling door te schei
den van hun gewelddadige partner. Dat zij dat eerder deden dan vroeger is niet los te 
zien van een veranderende machtsverhouding tussen echtelieden in het algemeen (vgl. 
Van Stolk & Wouters 1985). 

4 'Dit gaat me toch echt te gortig worden'. 
Veranderende opvattingen van kinderbeschermers over kindermishandeling 

Een verklaring voor veranderende opvattingen van ouders over opvoeding wordt in de 
wetenschappelijke literatuur onder meer gezocht in de 'beschavingsarbeid' van instan
ties zoals de justitiële kinderbescherming (De Regt 1984, Kruithof 1990). Uit de dossiers 
blijkt eveneens dat het oordeel van de kinderbeschermers over geweld veranderde en 
dat zij in de omgang met hun cliënten hun groeiende afkeer van fysiek geweld tegen 
kinderen lieten doorwerken. 

Verdiend en effectief geweld. De jaren zestig 
1961. 'Mej. CG. Steiner, kinderarts, belde 7-1-1961 de Raad op en deelde mede, 
dat de tweejarige Freek K., 5 december j.l. in het [ziekenhuis] werd opgenomen. 
De opname geschiedde op verzoek van de huisarts ... De diagnose bestond uit: 
bloedafwijking?; fractuur in bovenarm?; verkalking in bot van bovenarm?. Ver
schijnselen: op alle delen van het lichaampje waren blauwe plekken, ook op het 
hoofdje, terwijl een armpje over de gehele lengte sterk was gezwollen. Voorts ver
toonde het kind diepe, brede krabbels, die erop leken, alsof het door een kat was 
gekrabd. De ouders bezitten geen kat. (...) Er wordt sterk gedacht in de richting 
van mishandelingstraumata. De vader had gezegd, dat hij het armpje wat gedraaid 
had, omdat het kind zo moeilijk de arm op kon heffen. Waarschijnlijk, aldus een 
voorzichtige diagnose, heeft de man het beenvlies over het bot gedraaid. (Boven
arm in tegengestelde richting van onderarm draaien). (...) Uit [het raadsonder
zoek] blijkt slechts, dat de ouders paedagogisch geen sterke indruk maakten. Het 
vermoeden bestaat, dat de ouders, mede vanuit een schijnbare débilitas, niet 

100 



geheel in staat zijn geweest, Freek op de juiste wijze op te voeden, hoewel zij de 
indruk maakten, veel van de kinderen te houden. Een en ander kan tot gevolg 
hebben, dat de vader het kind te hard heeft aangepakt om het zodoende te dwin
gen, zich te ontwikkelen met tot resultaat, dat Freek zich op zichzelf "teruggewor
pen" heeft gevoeld, om tenslotte in een apathische toestand te geraken. 
Mishandeling door de ouders kan uiteraard niet bewezen worden. (...)' [de Raad 
adviseerde een afwijzing van maatregelen] 

Het gebruik van geweld in de opvoeding werd in de Nederlandse samenleving, en ook 
onder kinderbeschermers, de afgelopen decennia steeds sterker veroordeeld. In de dos
siers zien we die ontwikkeling weerspiegeld. In de jaren zestig werd overigens nog veel 
geweld gebillijkt. In de bovengenoemde casus van Freekje uit 1961 gaf de vader bijvoor
beeld toe dat hij zijn tweejarige kind de arm uit de kom had gedraaid. De Raad voor de 
Kinderbescherming achtte mishandeling echter niet bewezen en adviseerde een afwij
zing van kinderbeschermingsmaatregelen. Extreem geweld in de opvoeding werd wel 
afgekeurd, maar uit de rapporten spreekt tevens begrip voor het optreden van de ouders, 
gelet op het gedrag van de jeugdige: 

'Het is vader G. niet kwalijk te nemen, dat hij zijn 16-jarige dochter Marie met 
harde hand opvoedt, doch door zijn driftmatig reageren verliest hij zijn zelfbe
heersing en gaat hij wel bijzonder ruw te werk. ' 

Dit begrip voor kindermishandeling hing samen met het onderscheid dat kinderbescher
mers toen maakten tussen een verdiend en een onverdiend pak slaag [mijn termen, 
MK]. Voor mishandelende ouders van kinderen die in hun ogen slaag verdiend hadden, 
konden zij begrip opbrengen. Het ging dan met name om meisjes die te veel met jongens 
omgingen en om jeugdigen die zich schuldig maakten aan diefstal. Mishandeling door de 
ouders werd gezien als een gevolg van onhandelbaar geacht gedrag van het kind. Een 
duidelijk voorbeeld is de zaak van de 17-jarige Ab uit 1965 [J-Nl-17/65c]. Hij werd 
onder toezicht gesteld en in een observatiehuis geplaatst wegens diefstal en weglopen 
van huis. Volgens Ab zelf, aldus de autoanamnese in het observatieverslag, was hij erg 
bang voor zijn vader omdat die regelmatig 'ferme tikken' uitdeelde. In 1964 was hij 
reeds met de politie in aanraking gekomen. Hij had toen een tas in de trein gevonden en 
wilde die bij de politie afgeven. Op weg naar huis kwam zijn vader hem tegemoet. De 
vader wilde hem flink onder handen nemen omdat hij te laat was en niet op zijn werk 
was geweest. Ab liep snel weg en gebruikte het geld uit de tas om de trein terug naar 
Den Haag en zijn overnachting daar te betalen. Van de rest van het geld kocht hij een 
kleine auto en ging op pad. Twee dagen later keerde hij terug naar huis. De politie legde 
de jongen een boete en een schadevergoedingsregeling op. Een jaar later, in 1965, ver
bood de vader de omgang tussen Ab en een collega, die homoseksueel zou zijn. Ab 
kwam toch weer in contact met deze man, durfde wederom niet meer naar huis, stal een 
bromfiets en ging zwerven. Onderweg probeerde hij de bromfiets te verkopen aan een 
rijwielhandelaar. Deze man vertrouwde de zaak niet en schakelde de politie in. Ab werd 
aangehouden, voorlopig onder toezicht gesteld en in een observatiehuis geplaatst. De 
raadsrapporteur geloofde niet dat deze 'leugenachtige', 'schijnheilige' jongen uit angst 
voor zijn vader had gehandeld. Hij bagatelliseerde het lichamelijke geweld tegen de jon
gen. Ab had volgens hem gewoon geen normbesef. 
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Mishandeling door de ouders werd lang niet altijd geaccepteerd. Voor bewezen geweld 
tegen kinderen die geen slaag hadden verdiend, bestond geen begrip. Hiertegen trad de 
kinderbescherming streng op. In deze zaken werd meteen ingegrepen. Het was een 
reden voor uithuisplaatsing van de kinderen en kon zelfs een reden zijn voor ontzetting 
of ontheffing van de ouders uit de ouderlijke macht. Ter illustratie de zaak van de vijf
tienjarige Jacob. Hij zou van zijn moeder en stiefvader meer slaag dan eten hebben 
gekregen [J-Nl-15/68o]. De stiefvader maakte daarbij gebruik van een leren riem, de 
moeder van een stofzuigerslang. De grootouders, Jacobs oudere zus, de huisarts en 'gun
stig bekendstaande buren' achtten dit niet verdiend, onder andere omdat Jacob een 
gehoorzame, 'gewillige' jongen was. De raadsrapporteur maakte hun mening tot de zij
ne. De moeder werd ontzet uit de voogdij en de jongen werd bij zijn grootouders in huis 
geplaatst. 

De moeder van Carla, een ander voorbeeld van 'onverdiende kindermishandeling', 
werd ook hard aangepakt [M-Nl-08/63o]. Van haar twaalf kinderen zou zij alleen Carla 
'op ergerlijke wijze' hebben mishandeld, waarschijnlijk omdat haar huwelijksmoeilijk
heden ten tijde van de geboorte van Carla ontstonden. Haar man had haar en hun 
twaalf kinderen in de steek gelaten. Carla werd voorlopig toevertrouwd aan de Raad 
voor de Kinderbescherming en in een tehuis geplaatst. De politie maakte proces-verbaal 
op en de moeder werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie 
maanden met een proeftijd van drie jaar. Later werd ze door de kinderrechter op advies 
van de Raad ontheven van de ouderlijke macht. Kindermishandeling werd vroeger dus 
niet altijd mild beoordeeld, het kon zelfs een reden zijn voor een strafrechtelijke reactie 
(vgl. Clemens Schröner 1952). 

Minder ernstig geweld zoals het slaan van kinderen, kwam voor in 16 procent van 
alle dossiers uit de jaren zestig. Dit betekent niet dat de betrokken kinderbeschermers in 
deze gevallen slaan een verkeerde manier van straffen vonden. Het was alleen onder 
bepaalde omstandigheden verkeerd. De kinderbeschermers maakten toen namelijk niet 
alleen onderscheid tussen een verdiend en een onverdiend pak slaag, maar ook tussen 
een effectief en een ineffectief pak slaag [mijn termen, MK]. Het slaan van ondeugende 
of ongehoorzame kinderen werd effectief gevonden. Ineffectief was het slaan van kinde
ren als reactie op onzindelijkheid. Dit was volgens kinderbeschermers (en huisartsen) 
een contraproductief middel. Kinderen die in hun broek plassen of poepen, deden dit 
volgens hen uit angst voor hun ouders. Op onzindelijkheid behoorde niet met slaag, 
maar met aandacht en zachte hand gereageerd te worden. Door een kind te slaan zou de 
kwaal juist erger worden. De rapporteurs vermeldden dit om duidelijk te maken hoe 
dom, onverstandig en incompetent de ouders waren. 

Meer woorden dan daden. De jaren zeventig... 
In de dossiers uit de jaren zeventig werd slaan in de opvoeding eerder dan in de jaren 
zestig als een gevaar voor kinderen voorgesteld. Enkele jonge kinderen werden - op ver
zoek van de moeders zelf - onder toezicht gesteld en in een tehuis geplaatst. Niet omdat 
er daadwerkelijk sprake was van mishandeling, maar omdat de raadsmedewerkers en 
kinderrechters, net als de moeders, het gevaar zagen dat de moeders zichzelf niet zouden 
kunnen beheersen en hun kinderen zouden kunnen mishandelen. Deze grotere afkeer 
van geweld in de dagelijkse opvoeding onder kinderbeschermers betekende echter niet 
per definitie een hardere aanpak van ernstige kindermishandeling. Dit blijkt bijvoor
beeld uit twee gevallen van mishandelende vaders. 
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Aanleiding voor de ondertoezichtstelling van Antoinette en haar twee broertjes vormde 
de mishandeling van de kinderen door hun vader [M-Nl-03/78c]. Door het geweld 
waren de ribben van Antoinette gekneusd geraakt. De moeder liep weg van huis, en 
nam haar drie kinderen mee. De kinderen werden onder toezicht gesteld en tijdelijk in 
een kindertehuis geplaatst. De moeder vond elders onderdak. Ondanks de angst van de 
kinderen voor hun vader en de ernst van de mishandelingen, kreeg de man een 
omgangs- en bezoekregeling. In een gesprek met een maatschappelijk werkster had de 
vader namelijk toegegeven dat slaan in de opvoeding verkeerd was. Toen de kinderen na 
een half jaar in het tehuis weer bij de moeder woonden, bracht de vader Antoinette op 
een keer blauw en geschaafd thuis. De moeder maakte toen maar zelf een einde aan de 
omgangsregeling door met haar ex-man af te spreken dat zij hem niet bij de politie zou 
aangeven als hij van zijn omgangsrecht afzag. 

In een raadsrapport uit 1975 werd een andere vader getypeerd als zeer agressief en 
'een despoot' [J-Ho-16/75c]. Na de echtscheiding van de ouders kreeg hij aanvankelijk 
alleen zijn twee zoons toegewezen. In augustus 1977 wilde de moeder een nieuw leven 
opbouwen met haar nieuwe vriend. De dochters gingen toen ook bij hun vader wonen. 
In het najaar van 1977 klaagde het oudste meisje, Magda, bij de gezinsvoogd over vaders 
hardhandige gedrag. Hij zou een keer in dronkenschap de keel van zijn jongste dochter 
van zeven hebben dichtgeknepen. De gezinsvoogd besloot hierop niet te reageren en 
adviseerde beëindiging van de ondertoezichtstelling. Hij schreef aan de kinderrechter: 
'Van T. [vaders jongste dochter, MK] mocht Magda het mij niet vertellen, omdat ik er 
vader mee kon confronteren hetgeen als een boemerang op de meisjes kon terugkeren. 
Ik kon er verder dan ook niet veel mee Maar nogmaals, dit zijn de gekleurde verha
len van Magda.' De zaak werd niet nader onderzocht. De kinderrechter volgde het 
advies van de gezinsvoogd op en beëindigde de ondertoezichtstelling. 

Het valt op dat een streng optreden van de justitiële kinderbescherming in gevallen 
van ernstige kindermishandeling in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zeven
tig veel minder gebruikelijk was dan bijvoorbeeld in de gevallen van 'onverdiende kin
dermishandeling' in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig. Geweld in de 
opvoeding leek eerder afgekeurd en vermeldenswaard geacht te worden, maar dit werd 
niet omgezet in een hardere aanpak. 

... en de jaren tachtig en negentig 
De dossiers uit de jaren tachtig en negentig laten zien dat ook in deze periode geen spra
ke was van een strenger optreden van kinderbeschermers. Net als in de jaren zeventig 
komt de verminderde acceptatie van kindermishandeling door kinderbeschermers voor
namelijk verbaal tot uiting. De recente dossiers lieten wel een intensivering zien van de 
zoektocht naar kindermishandeling. Dit leverde in tweederde van de dossiers waarin 
geweld in de opvoeding voorkwam gegevens op van kinderen die klappen krijgen en 
citaten als 'vader slaat wel eens'. Dergelijk geweld werd nogal eens geïnterpreteerd als 
pedagogische onmacht en kon onder omstandigheden een bijkomende reden zijn voor 
het treffen van maatregelen. 

In 9 van de 11 dossiers uit deze periode waarin sprake was van ernstig geweld tegen 
kinderen, vormde jeugdcriminaliteit de directe aanleiding en belangrijkste reden voor de 
maatregel. In deze rapporten werd het criminele gedrag van de jongeren - drie autocht
oon Nederlandse jongens, vijf allochtone jongens en één Nederlands meisje - gerelateerd 
aan de lijfstraffen in hun opvoeding. 
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In 3 van de 11 dossiers waarin sprake was van ernstig geweld in de opvoeding werd de 
ondertoezichtstelling opgelegd onder andere wegens kindermishandeling (in combinatie 
met andere problemen). Uit deze dossiers blijkt dat de aanpak van de gezinsvoogdij alles 
behalve hard was. Net als in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zeventig waar
in sprake leek van ernstige vormen van kindermishandeling viel de onmacht van de 
betrokken kinderbeschermers op. Winston bijvoorbeeld, zou aan de maatschappelijk 
werkster van de sociale dienst hebben verteld dat zijn moeder hem met een electrici-
teitsdraad sloeg [J-BG-12/89c]. De sociale dienst meldde het gezin bij de Raad aan. Het 
gezin was bekend bij de Raad, omdat een oudste dochter van moeder twee jaar eerder 
onder toezicht was gesteld en uit huis was geplaatst nadat ze was weggelopen van huis. 
Haar adres moest van het meisje nog altijd geheim worden gehouden voor haar moeder. 
De ex-vriend van de moeder, de vader van de kinderen, zou het gezin regelmatig bedr
eigen. Volgens de politie was er in zo'n situatie wel eens een schietpartij ontstaan tussen 
de voormalige partners. De moeder ontkende Winston mishandeld te hebben en verzet
te zich tegen de maatregelen van kinderbescherming, onder meer met hulp van een 
advocaat. Daarom werd Winston - na twee maanden verblijf in een crisisopvanggezin -
weer bij de moeder geplaatst. Vanaf dat moment kon de gezinsvoogd nauwelijks meer 
contact krijgen met de moeder. Tussen de gezinsvoogd en Winston was geen enkel con
tact mogelijk. Na twee jaar ondertoezichtstelling op deze wijze, besloot de kinderrechter 
op advies van de gezinsvoogd de maatregel op te heffen. 

In het dossier van Chris zien we een vergelijkbare onmacht in het optreden van kin
derbeschermers [J-Nl/An-1 l/88c]. De vader van Chris werd door zijn vier kinderen en 
later ook door zijn vrouw beschuldigd van zeer ernstige lichamelijke en seksuele mishan
deling. De een na de ander liepen de gezinsleden weg van huis - eerst twee dochters, toen 
de moeder en een zoontje, en ten tijde van de gezinsvoogdijperiode tenslotte ook Chris. 
Chris vertelde dat hij was weggelopen omdat de vader, die thuis was blijven wonen, zijn 
belofte had gebroken hem niet meer te zullen slaan. Na een paar maanden ondertoe
zichtstelling van alle kinderen ging de moeder met drie van de vier kinderen weer bij de 
vader wonen. De gezinsleden hielden vanaf dat moment 'de vuile was binnen' en wilden 
of mochten niet meer met de gezinsvoogd praten over hun problemen. Na drie jaar 
ondertoezichtstelling op deze manier adviseerde de gezinsvoogd, terwijl hij niet wist hoe 
het met de kinderen ging, de maatregel op te heffen omdat, zo schreef hij, de afzonderlij
ke gezinsleden kennelijk in staat waren hun problemen zelfstandig op te lossen. 

Uit het voorgaande blijkt een toegenomen aandacht en afkeer voor het gebruik van 
fysiek geweld in de opvoeding onder kinderbeschermers, maar ook hun groeiende 
machteloosheid om op te treden tegen mishandelende ouders. De sterkere positie van de 
ouders ten opzichte van kinderbeschermers verhinderde een daadkrachtige aanpak van 
ernstige kindermishandeling. In de jaren zeventig en de recente periode werd derhalve 
niet harder ingegrepen dan in de jaren zestig. 

5 Conclusie 
Anders dan in de voorgaande decennia, ging het in de onderzochte recente dossiers 
meestal om slaan of het 'wel eens geven van een klap'. 
Tegenwoordig lijkt de justitiële kinderbescherming minder vaak dan vroeger te worden 
geconfronteerd met zware vormen van kindermishandeling. De toegenomen alertheid 
van kinderbeschermers voor geweld in de opvoeding ging in de onderzochte Dordtse 
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dossiers gepaard met een toename van lichtere vormen van fysiek geweld in de opvoe
ding. 

In de jaren zestig leken ouders en kinderbeschermers het toepassen van lijfstraffen 
bij lastige kinderen verantwoord te vinden. Ernstig geweld tegen kinderen werd gemak
kelijker gerechtvaardigd als een 'ontsporing' of een begrijpelijke straf en minder erg 
gevonden dan nu. De ouders spraken er openhartig over. In de jaren zeventig, tachtig en 
negentig leken de ouders fysiek geweld een minder acceptabele opvoedingsmethode te 
vinden. Dit betekent wellicht dat kinderbeschermingspupillen tegenwoordig daadwer
kelijk minder vaak en minder ernstig mishandeld worden dan vroeger (vgl. Gil 1970; 
Straus & Gelles 1986). 

Een dergelijke 'pacificatie' van het ouderlijk optreden zou te maken kunnen hebben 
met de groeiende afkeer in het algemeen voor geweld tegen kinderen. Het gebruik van 
fysiek geweld in de opvoeding is taboe geworden, zoals in de civilisatietheorie zo vaak 
wordt gesteld. En als er tegenwoordig toch nog geweld wordt gebruikt, geven ouders dit 
niet meer 'gewoon' openlijk toe. Uit de onderzochte dossiers blijkt dat de afname van 
geweld in de opvoeding gedurende de levensloop van kinderen ook verband houdt met 
veranderingen in de gezinsrelaties. Kinderen hebben een sterkere positie verkregen ten 
opzichte van hun ouders. En moeders blijken via scheiding van hun partner beter in 
staat om hun kinderen te beschermen tegen herhaalde mishandeling. De verruiming 
van de wettelijke echtscheidingsmogelijkneden begin jaren zeventig en de toegenomen 
tolerantie ten aanzien van echtscheiding heeft de machtsbalans tussen echtgenoten 
meer in evenwicht gebracht. 3 6 Hierdoor zijn de moeders in de recente periode beter in 
staat om hun kinderen te beschermen tegen herhaling van de mishandeling. 

Vermoedelijk ging de emancipatie van kinderen en vrouwen in onze samenleving 
samen met een afname van ernstig geweld tegen kinderen. Zoals vermeld in hoofdstuk 
1 heeft De Swaan (1982) de lange-termijn-ontwikkelingen in de verhouding tussen 
machtigen en minder machtigen (ouders en kinderen bijvoorbeeld) in westerse samen
levingen getypeerd als een verschuiving van een bevelshuishouding naar een onderhan
delingshuishouding. Volgens hem is de vermindering van de machtsverschillen tussen 
mensen een voorwaarde voor veranderingen in de wijze waarop zij met elkaar omgaan 
- meer dan vroeger in onderling overleg en met de bedoeling om tot overeenstemming 
te komen. Ook de pacificering van het ouderlijk optreden in de onderzochte Dordtse 
dossiers geschiedde in samenhang met een versterking van de positie van de betrokken 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Met name adolescente kinderen toonden zich in 
de recente rapporten weerbaarder dan voorheen. Dit verliep echter in de hier bekeken 
gevallen niet via een proces van onderhandeling en overleg, maar doordat kinderen 
wegliepen van huis en door de dwang en dreiging met geweld van adolescente kinderen 
tegen mishandelende ouders. In de omstandigheden van deze kinderen - waarin ouders 
fysiek een duidelijk machtsoverwicht over hun kinderen proberen te handhaven - leek 
onttrekking aan het ouderlijk gezag of terugvechten de enige manier om een einde te 
maken aan de lijfstraffen. 

Net als in de publieke opinie maken kinderbeschermers in de recente periode meer 
ophef over gebruik van geweld in de opvoeding en tonen zij er minder begrip voor. 
Opvallend is dat zij bij ernstige geweldpleging weinig doen. In gevallen waarin kinderen 
daadwerkelijk worden mishandeld, laten kinderbeschermers juist een grotere hulpeloos
heid zien. Zij maken zich weliswaar sneller zorgen dan voorheen, maar kunnen deze 
bezorgdheid door de toegenomen macht van de ouders in de hulpverleningsrelatie niet 
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altijd omzetten in daden. Daarvoor hebben zij de medewerking nodig van cliënten - van 
één van de ouders of van het kind. 

In vergelijking met vroeger tonen de betrokken professionals een grotere terughou
dendheid in hun optreden tegen het gebruik van ernstig geweld in de opvoeding. De 
veronderstelling dat kindermishandeling in de jaren zestig milder door de justitiële kin
derbescherming werd beoordeeld dan tegenwoordig, lijkt onjuist. Deze veronderstelling 
vond geen ondersteuning in de oude onderzochte dossiers waarin sprake was van ern
stig geweld tegen kinderen die in de ogen van de kinderbeschermers geen slaag hadden 
verdiend. In deze zaken werd direct en streng ingegrepen. Een hardhandige aanpak door 
ouders van kinderen die volgens kinderbeschermers wel slaag hadden verdiend, kon op 
meer begrip rekenen. In de justitiële kinderbescherming is dus geen sprake van een 
onbetwistbare ontwikkeling van een milde naar een strenge aanpak van lichamelijke 
kindermishandeling. De woorden en gevoelens veranderden sterker dan de daden. 
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5. DE BLINDE VLEK VOOR INCEST, VROEGER EN NU 

1 Inleiding 
'De bijstand van politie, kinderbescherming en hulpverlening aan meisjes en vrouwen 
met een misbruikgeschiedenis was in de periode (...) tussen 1959 en 1976 gering. Slechts 
een klein aantal gevallen van seksueel misbruik werd bij de politie gemeld. Ook de kin
derbescherming en hulpverleners waren lang niet altijd op de hoogte van de ongewens
te seksuele contacten met hun clientes. Deze instanties getroostten zich weinig moeite 
om eventuele misbruikervaringen bespreekbaar te maken' (Draijer 1988, blz. 63). 

Deze uitspraak van Draijer staat niet op zichzelf. Ook andere auteurs hebben gewezen 
op de passieve houding van professionals vóór de jaren tachtig in gevallen van seksueel 
kindermisbruik. De meeste hulpverleners zouden toen een blinde vlek hebben voor sek
sueel misbruik van kinderen (De Swaan 1984). En als ze het wel zagen dan zouden ze de 
feiten bagatelliseren, ontkennen of er in de hulpverlening weinig mee doen (Herman & 
Hirschman 1977, Frenken & Van Stolk 1987). 

Een opleving van de aandacht voor incest ontstond in Nederland eind jaren zeventig, 
met publicitaire pieken in de jaren tachtig en negentig naar aanleiding van de Bolderkar
affaire eind jaren tachtig en de Eper incestzaak begin jaren negentig. Algemeen bestaat 
het vermoeden dat hulpverleners van nu meer 'gesensibiliseerd' zijn voor incest. 
Volgens Gordon (1988) en Baartman (1992) daarentegen, gaat het bij de recent toege
nomen publieke aandacht niet om een verschijnsel dat voorheen aan de aandacht ont
snapte, maar om een verandering van de context waarbinnen deze belangstelling 
gestalte krijgt. Incest werd vanaf het einde van de negentiende eeuw gezien als een pro
bleem van mensen uit de lagere sociaal-economische milieus. In de jaren zeventig van 
deze eeuw werd een meer 'feministische' definitie dominant, waarin het machtsmis
bruik van mannen en de machtsongelijkheid tussen de seksen - maar ook tussen vol
wassenen en kinderen - werden benadrukt (Gordon 1988, Van Daalen 1990, Brinkgreve 
& Van Daalen 1991, Baartman 1992). Dit betekende dat het niet langer werd gezien als 
een probleem van bepaalde milieus: het inzicht groeide dat incest ook voorkomt in de 
hogere, meer welgestelde lagen van de bevolking. Deze opvatting werd ondersteund 
door het empirische onderzoek van Nel Draijer. 

Vooralsnog ontbreken overigens harde gegevens over een reële toe- of afname van 
seksueel misbruik door verwanten in Nederland en andere westerse landen. 3 7 Maar dat 
incest slecht is voor een kind, daar is tegenwoordig (vrijwel) iedereen het over eens. 
Toch is incest juist nu een zeer controversieel onderwerp geworden. Deskundigen twis
ten met elkaar over het waarheidsgehalte van misbruikrapportages (Draijer 1996, Gom-
perts 1996) en over de methoden waarmee seksueel misbruik van jonge kinderen wordt 
vastgesteld. Naar aanleiding van een onderzoek met 'de poppenmethode' door een 
pedagoge in medisch kleuterdagverblijf 'De Bolderkar' werden zeven jonge kinderen in 
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1988 door een kinderrechter uit huis geplaatst (Baartman e.a. 1989). Van werkelijk mis
bruik bleek naderhand geen sprake te zijn geweest. Tijdens en na de Eper incestzaak 
ontstond eveneens een felle publieke discussie over de rol van hulpverleners. Therapeu
ten zouden cliënten herinneringen aan seksueel misbruik in hun jeugd op een subtiele 
manier 'aanpraten'. 3 8 

Dergelijke 'spektakelstukken', zoals Boutellier dat noemt, zijn van invloed geweest 
op de kinderbescherming. Ton Veldkamp - thans werkzaam bij het Landelijk Bureau van 
de Raad voor de Kinderbescherming - bevestigt deze veronderstelling. In de kinderbe
scherming is volgens hem als gevolg van het onderzoek van Draijer en de inspanningen 
van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling sprake van een toegenomen 
alertheid voor seksueel misbruik van kinderen. Opmerkelijk in dit verband is dat juist de 
justitiële kinderbescherming bekritiseerd wordt voor een vermeend te snel ingrijpen bij 
vermoed seksueel misbruik. De Swaan (1997a) veroordeelde de zijns inziens overhaaste 
gedwongen uithuisplaatsing van een driejarig meisje waarvan waarschijnlijk ten 
onrechte verondersteld werd dat zij was misbruikt. Klopt de kritiek op kinderbescher
mers, dat ze vroeger nauwelijks en nu te voortvarend te werk gaan bij vermoedens van 
incest? 3 9 Treedt de kinderbescherming in incestzaken tegenwoordig strenger op dan 
vroeger? 

2 Incest: omvang, aard en ernst 
Volgens het onderzoek van Nel Draijer (1988) is één op de zeven vrouwen in haar jeugd 
door verwante mannen misbruikt - 15,6 procent van de ruim duizend door haar onder
vraagde vrouwen. Recentelijk verricht onderzoek naar huiselijk geweld door het Bureau 
Intomart in opdracht van het Ministerie van Justitie bevestigt dit beeld. Hieruit blijkt dat 
14,6 procent van de vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar in hun jeugd slachtoffer is 
geweest van seksueel misbruik in de huiselijke sfeer (Van Dijk e.a. 1997). Uit dit onder
zoek blijkt voorts dat ongeveer één op de twintig jongens in hun jeugd slachtoffer is 
geweest van een vorm van seksueel misbruik in de huiselijke sfeer. 

Verschillende onderzoeken bij kinderbeschermingsinstanties gaven de volgende 
resultaten. In het Amerikaanse onderzoek van Gordon (1988), dat een analyse bevatte 
van hulpverlenings- en kinderbeschermingsdossiers uit Boston, kwam incest in 10 pro
cent van de dossiers voor. Haar dossiers waren afkomstig uit het einde van de vorige 
eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de samenvattingen van Clemens 
Schröner (1952) van 138 kinderbeschermingszaken in Nederland uit de jaren dertig 
kwam incest in 9 procent voor. In de raadsrapporten uit 1979 en 1988 die Mertens 
(1993) onderzocht, kwamen incest en seksuele mishandeling echter veel minder vaak 
voor, in resp. 1,7 en 1,3 procent van de gevallen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te 
maken met het feit dat in haar onderzoek alleen raadsrapporten van jonge kinderen, 
jonger dan zeven jaar, zijn geanalyseerd. In het onderzoek van Van Montfoort (1993) 
werden meldingen van seksueel kindermisbruik in 16 procent van 915 raadsdossiers 
aangetroffen. 

In de 182 onderzochte OTS-dossiers stond incest in 33 zaken vermeld. Het kwam voor in 
7 van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig, in 8 van de 44 OTS-dossiers uit de jaren 
zeventig en in 18 van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Overeenkom
stig de verwachting was er in de loop der tijd sprake van toenemend aantal meldingen. 
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Inclusief de 24 dossiers van zwaardere maatregelpupillen, werden vermoedens en 
beschuldigingen van incest aangetroffen in 36 (17 procent) van de 206 door mij onder
zochte kinderbeschermingsdossiers. In 9 (12 procent) van de jaren-zestig-dossiers 
(N=74) kwamen vermoedens van incestueuze relaties voor, in 9 (18 procent) van de 
jaren zeventig (N=50) en in 18 (22 procent) van de dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig (N=82). 4 0 

De misbruikgegevens op basis van de door mij onderzochte Dordtse dossiers lijken 
ten dele op de bevindingen uit de hiervoor genoemde onderzoeken. Net als in ander 
onderzoek zijn in mijn steekproef de slachtoffers van incest meestal meisjes, en de 
daders meestal vaders (50 procent). 

Tabel 5.1 
Daders en slachtoffers van de incest in de dossiers, naar decennium van raadsonderzoek, in 
absolute aantallen (N=36) 

Soort incest 
dader-slachtoffer(s) jaren 

'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'70 '80 & '90 

totaal 

Vader-dochter 3 3 8 14 

vader-dochter/zoon 1 1 2 

vader-zoon 1 1 2 

Stiefvader-dochter 1 3 4 8 

stiefvader-dochter/zoon 2 2 

zwager-schoonzusje 2 2 

zoon-moeder 1 1 

stiefmoeder-zoon 1 1 2 

stiefzoon-stiefmoeder 1 1 

broer-zus 1 1 

oudoom-achterneef 1 1 

Totaal 9 9 18 36 

Stiefvaders (inclusief vrienden van moeders) waren ook vaak verantwoordelijk voor het 
misbruik - in 28 procent van de gevallen (vgl. Van der Kwast 1963, Finkelhor 1984, 
Draijer 1988 en vooral de cijfers van Frenken & Van Stolk 1987). Misschien vergroot de 
grotere psychische afstand tussen stiefvaders en stiefkinderen de kans op deze vorm van 
incest (vgl. Van Stolk 1991). Volgens Gordon (1988) voelen stiefvaders zich minder ver
antwoordelijk voor het welzijn van hun stiefkinderen. Dit zou hun sterke vertegen
woordiging onder incestplegers verklaren (Gordon 1988, blz. 211). Stiefrelaties in het 
gezin vergroten mijns inziens vermoedelijk tevens de kans dat het misbruik bij derden 
wordt gemeld. Voor een kind is het misschien gemakkelijker om een stiefvader dan om 
een 'echte' vader aan te geven, zoals een bewijs uit het ongerijmde laat zien. Een der
tienjarig meisje benadrukte omstreeks 1990 keer op keer tegen haar hulpverleners dat 
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haar vader, die haar een jaar lang elke week seksueel misbruikt en mishandeld had, 
'eigenlijk' haar oom of zwager was. Volgens de vader en moeder waren zij echter wel 
degelijk de 'echte' ouders. 

Moederfiguren speelden in vier dossiers (11 procent) een rol in de incestueuze rela
tie, in twee gevallen overigens niet als dader, maar als slachtoffer van een adolescen
te/volwassen (stief)zoon. Aan dergelijke gevallen wordt in de hedendaagse literatuur 
nauwelijks aandacht besteed, hetgeen verwondering wekt omdat verliefdheid op de 
moeder toch de meest klassieke vorm van het door Freud beschreven Oedipuscomplex 
is. Freud wordt alom gezien als een van de eerste auteurs die de aandacht vestigde op 
incest. 

De vermeende incestueuze contacten geschiedden ongeveer even vaak met jonge als 
met adolescente kinderen. Hoe oud de daders en de slachtoffers precies waren toen het 
misbruik begon en eindigde, staat meestal onduidelijk in de dossiers vermeld. Allochto
ne en autochtone kinderbeschermingspupillen liepen een even groot risico om slacht
offer te worden. De moeders (niet-daders) waren vaak ziek, zwak, labiel of afwezig (vgl. 
Herman Er Hirschman 1977, Finkelhor 1984). 

Voorzover duidelijk bleek wat er concreet was gebeurd, ging het om beschuldigingen 
van ernstig en minder ernstig misbruik, van verkrachting tot te veel knuffelen. In de 
achttien dossiers uit de jaren zestig en zeventig leek het overwegend om beschuldigin
gen van serieuze vormen van incest te gaan. Een ouder werd verdacht'van het plegen 
van 'seksspelletjes'. Wat voor soort spelletjes dat zijn, stond er niet bij. Verder dient aan
getekend te worden dat in een enkele zaak uit de jaren zestig en zeventig ik zelf incest 
vermoedde op basis van de rapportages van het gedrag van (stief)vader (ontucht met 
een andere dochter of andere minderjarigen) in combinatie met het door de rapporteurs 
beschreven 'vreemde' gedrag of de 'vreemde' brief van de dochter, dat wil zeggen de 
maatregelpupil die centraal stond in het dossier voor de kwantitatieve verwerking van 
de gegevens. In deze twee zaken werd door de rapporteurs niet gerefereerd aan een 
eventuele incestueuze relatie of incestueuze neigingen van de vader (zie paragraaf 3 en 
4, de zaken van Marina en Dina). 

In de 18 dossiers uit de jaren tachtig en negentig ging het tevens om vermoedens en 
beschuldigingen van ernstige en middelernstige incest, maar ook om een zaak waarin de 
moeder bang was voor vader-dochter incest, een geval van 'psychologische incest' (zie 
paragraaf 5) en een vader die met zijn dochtertje 'te ver zou gaan met kroelen in bed'. 

Van de 1054 respondentes in Draijers onderzoek bleken slechts 19 ooit in aanraking te 
zijn geweest met de justitiële kinderbescherming. In niet meer dan één geval zou deze 
op de hoogte zijn geweest van de misbruikgeschiedenis van het meisje. Vanzelfsprekend 
stelt de onderzoekster dan ook dat de kinderbescherming in de jaren zestig en zeventig 
niet bedacht was op de mogelijkheid dat kinderen konden zijn misbruikt (Draijer 1988, 
blz. 60). 

Mijn cijfers over de redenen voor het opleggen en verlengen van een kinderbescher
mingsmaatregel stemmen niet overeen met de interpretatie van Draijer dat kinderbe
schermers vóór de jaren tachtig blind zouden zijn voor seksueel misbruik van kinderen. 
Zo vormden in de 9 door mij onderzochte incestdossiers uit de jaren zestig de vermoe
dens van misbruik in 6 gevallen één van de redenen voor de maatregelen (66 procent 
van het aantal dossiers waarin incest werd genoemd). In de jaren zeventig was dat 3 van 
de 9 keer het geval (33 procent). In de 18 incestdossiers uit de jaren tachtig en negentig 
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was het misbruik 9 keer reden voor (verlenging van) de maatregelen (50 procent). Als 
incest eenmaal wordt gesignaleerd, leek dus juist in de jaren zestig de kinderbescherming 
minder passief op te treden dan verwacht. Vermoedelijk zijn voormalige kinderbescher
mingspupillen - veelal behorende tot de laagste sociale milieus - moeilijk bereikbaar voor 
onderzoekers die hen willen interviewen zoals in het onderzoek van Draijer gebeurde 
(vgl. Engbersen 1990, Schuyt 1991). De non-respons in het onderzoek van Draijer was 
bijna 50 procent. Uit haar gegevens over de achtergronden van deze non-respons, blijkt 
dat vooral de meest getraumatiseerde vrouwen medewerking weigerden. Misschien is 
het aantal vrouwen met een incest- en kinderbeschermingsverleden in deze groep groter. 
Het is ook mogelijk dat de meerderheid van de gevallen niet door de kinderbescherming 
onderkend werd, maar de vraag blijft dan wat de kinderbescherming deed in de gevallen 
dat de incest wel bekend werd. Hoe de opvattingen en het optreden van kinderbescher
mers in incestzaken de afgelopen decennia zijn veranderd, blijkt uit de kwalitatieve ana
lyse van mijn dossiermateriaal. 

3 Een blinde vlek voor incest? De jaren zestig 
1966. 'De vader van Klaas was de jongste uit een gezin van negen kinderen. Hij 
komt uit een arm, niet ongunstig bekend staand gezin. ... Op vijftienjarige leeftijd 
kwam hij voor de eerste maal met de justitie in aanraking wegens het plegen van 
ontuchtige handelingen met een vijfjarig meisje. Twee jaar later werd hij voor een
zelfde feit veroordeeld en werd hij onder toezicht geplaatst. Nadat hij een gedwon
gen huwelijk gesloten had, kwam hij na enkele jaren andermaal met de justitie in 
aanraking wegens zedendelicten, steeds met kleine meisjes en later met zijn eigen 
dochters en oudste, geestelijk onvolwaardige zoon. Hij werd enkele malen tot 
gevangenisstraf veroordeeld en in 1956 volgde een voorwaardelijke ter beschik
king stelling van de Regering, die nadat hij andermaal ontucht bedreven had, in 
1958 omgezet werd in een onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling. De man 
werd in het Rijksasiel te D. en A. geplaatst en nadat vorig jaar tijdens een proefver
lof er weer moeilijkheden voorkwamen, werd hij overgebracht naar de psychiatri
sche observatiekliniek te U. De onderzoeken hebben uitgewezen dat de man 
zonder behandeling niet in de maatschappij zal kunnen terugkeren. Tot nu toe 
weigert hij zich operatief (castratie) te laten behandelen. ' [J-Nl-10/65c]. 

Uit deze casus blijkt dat men in de jaren zestig strafrechtelijk hard kon optreden tegen 
incest. De vader van Klaas, die zowel zijn eigen als andermans kinderen had verkracht, 
verbleef jarenlang in verschillende rijksasielen voor psychopaten. Na acht jaar terbeschik
kingstelling van de regering (tbr) kon hij vrijkomen als hij zich zou laten castreren. Uit 
een televisiedocumentaire bleek dat in de jaren vijftig en zestig als reactie op ontucht 
gemakkelijker de maatregel van terbeschikkingstelling werd opgelegd dan tegenwoordig 
(Castraten, een documentaire van Hans Wijnants. Uitgezonden door de KRO d.d. 28 
januari 1997). Als daders een paar jaar in een tbr-kliniek verbleven werd hen wel het 
voorstel gedaan om 'op vrijwillige basis' de teelballen operatief te laten verwijderen in 
ruil voor de vrijheid. 4 1 In totaal zouden in die tijd ongeveer vierhonderd tbr-patiënten 
gecastreerd zijn. 
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Zo niet de vader van Klaas. Hij weigerde zich te laten castreren en de tbr werd geconti
nueerd. Zijn kinderen stonden al sinds het begin van de jaren vijftig onder toezicht, onder 
andere omdat de vader toen al betrokken was bij een zedenzaak met minderjarige meis
jes. De 'onzedelijke handelingen' met de eigen kinderen vormden voor de gezinsvoogdes 
de reden om wederom een verlenging van de ondertoezichtstelling te adviseren aan de 
kinderrechter. De zwaarte van vaders straf en het verlengen van de maatregel van onder
toezichtstelling (terwijl de gezinsvoogdes net op het punt stond om beëindiging van de 
ondertoezichtstelling te vragen) maken duidelijk dat rechters en kinderbeschermers over 
incest en seksueel misbruik van kinderen eind jaren vijftig, begin jaren zestig allerminst 
licht oordeelden. Toch betekent dit niet dat het beleid erg consequent was. We zien juist 
een eigenaardige combinatie van tegenstrijdige visies, van bagatelliseren van en weinig 
aandacht besteden aan het misbruik van kinderen en toch streng ingrijpen in de gezins
verhoudingen. Ter illustratie meer uit het dossier van Klaas en zijn vader. 

In de jaren dertig was de vader, toen zelf adolescent, verschillende keren veroordeeld 
en onder toezicht gesteld wegens ontucht met kleine meisjes. Vlak voor de geboorte van 
zijn derde kind werd hij opnieuw opgesloten wegens het plegen van ontucht met een 
jong buurmeisje. Hij werd strafrechtelijk vervolgd en bestraft, maar de reclassering ver
oordeelde in de rapportages vooral zijn vrouw en het 'erg aanhalige' slachtoffer: 

'Verdachte kan nu eenmaal niet tegen jonge meisjes die erg aanhalig zijn. Het 
meisje Doortje Bos, waarmee verdachte de ontuchtige handelingen'deed, staat op 
zedelijk gebied slecht bekend en is thans ook ondergebracht in een inrichting. We 
hebben zo'n idee, dat verdachtes vrouw gebruik gemaakt heeft van deze omstan
digheid en bewust verdachte en het meisje er toe heeft gebracht of in ieder geval 
in de gelegenheid gesteld rare dingen uit te halen. Door haar man zelf bij de Poli
tie te gaan aangeven en wellicht een en ander nog wat aan te dikken, hoopte zij 
wellicht te bereiken, dat haar man voor geruime tijd werd opgesloten. Zij zou dan 
rustig kunnen doen wat zij wou. Van dit huwelijk zal op de duur niets terecht 
komen en het is maar te betreuren, dat de maatschappij straks voor een hele rits 
kinderen zal kunnen opdraaien, die nog voor het merendeel geestelijk minder
waardig zijn. Verdachtes vrouw is een a-sociaal, gedegenereerd schepsel. Verdach
te is echter sociaal, hoewel ook gedeeltelijk gedegenereerd. Zijn goede, maar 
zwakke wil, zal het nooit tegen een dergelijke vrouw uithouden.' 

De reclasseringsambtenaar kreeg opdracht om niet alleen de man maar zijn hele gezin goed 
in de gaten te houden. De kinderrechter plaatste het slachtoffer op advies van de Raad in 
een inrichting. De andere 'schuldige', de moeder van Klaas, werd via een ondertoezicht
stelling van haar kinderen gecontroleerd. Ook de aangestelde gezinsvoogdijmedewerksters 
beschouwden de moeder als medeverantwoordelijk. Zij relateerden de incest aan de kwali
teit van de verhouding tussen de vader en de moeder. Daarom kon de vader volgens hen 
na afloop van zijn straf gerust terugkomen in het gezin. De moeder van Klaas besloot zich 
echter te laten scheiden van haar man, die van de kinderrechter een omgangsregeling 
kreeg. De ondertoezichtstelling van de kinderen en het reclasseringstoezicht op de man 
maakten geen einde aan de ontucht. De man werd opnieuw opgepakt voor dezelfde feiten. 
Toen was de maat vol en volgde de beschreven harde strafrechtelijke aanpak. 

In tegenstelling tot het buurtkind/slachtoffer in deze zaak werden de eigen kinderen 
niet als medeverantwoordelijk gezien voor de ontucht. In andere incestdossiers uit de 
jaren zestig was dat wel het geval. Incestslachtoffers werden getypeerd als seksueel 
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gewillige meisjes. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het dossier van de dertienjarige Lidia. 
Haar moeder wilde scheiden en de kinderen toegewezen krijgen [M-NI-13/66c]. Zij ver
trouwde haar man niet met Lidia. Het meisje zou nog niet zo lang geleden schreeuwend 
wakker zijn geworden en toen tegen de moeder hebben gezegd dat vader haar vrouwe
lijkheid had betast. Bovendien vond de moeder dat Lidia zich tegenover haar vader 
vreemd gedroeg. Volgens de raadsmedewerker was incest niet aan te tonen. Toch sloot 
hij de mogelijkheid niet uit, gezien Lidia's uitdagende en 'oversekste' gedrag, en daarom 
adviseerde hij de kinderrechter om maatregelen te treffen. Lidia stond vier jaar lang, tot 
haar trouwdag, onder toezicht van de kinderrechter. De gezinsvoogd regelde voor haar 
een interne betrekking elders in het land. Deze plaatsing betekende een bescherming 
tegen herhaald misbruik. 

Vooral als het ging om meisjes met een aantrekkelijk uiterlijk en verleidelijk of 
bevallig gedrag werden meldingen van incest geloofwaardig geacht. Kinderbeschermers 
beschouwden deze meisjes als potentiële initiatiefnemers of als actieve seksuele partners 
van de vaders. Impliciet of expliciet toonden kinderbeschermers en justitiewerkers hier
door begrip voor de daders. De mogelijkheid van incest door eenzelfde dader met ande
re, minder verleidelijke (stief)broertjes of zusjes werd over het hoofd gezien, in een 
enkel geval zelfs ondanks de klachten van verschillende moeders. Zo vormde in het dos
sier van Marina de geloofwaardig geachte ontucht met het ene kind, geen reden om de 
andere kinderen te beschermen [M-Nl-17/65tbr]. De incest tussen Marina's vader en 
oudste zus van negentien was de reden voor de ondertoezichtstelling van die zus. Over
eenkomstig haar wens mocht dit meisje in het kader van de maatregel bij haar oma blij
ven wonen. De vader had het gezin zelf bij de Raad aangemeld. Hij wilde zijn drie 
dochters, die toen al enige tijd bij de oma woonden, weer thuis hebben maar de meisjes 
weigerden dit. Zij werden gesteund door hun oma. De Raad voor de Kinderbescherming 
hechtte alleen geloof aan de beschuldigingen van het oudste meisje. Van de vijf kinderen 
werd zij toen alleen onder toezicht gesteld. Marina en haar een-na-oudste zus moesten 
terug naar huis. Het latere, problematisch gevonden gedrag van Marina werd in de rap
porten door geen enkele hulpverlener gerelateerd aan mogelijk seksueel misbruik. Vol
gens het dossier was Marina diverse malen van huis weggelopen, nadat haar moeder in 
1963 was opgenomen in het ziekenhuis. In een jaar tijd liep ze elf keer weg van huis. 
Ten tijde van het raadsonderzoek in 1964 was ze al een week weg. De ouders wilden 
haar toen niet meer thuis hebben omdat ze een geslachtsziekte of zwangerschap vrees
den. Marina werd door de politie gevonden. Het meisje toonde zich erg angstig voor 
haar vader. De raadsrapporteur vermoedde dat ze seksueel contact had gehad met jon
gens en adviseerde om die reden een ondertoezichtstelling en tehuisplaatsing. De kin
derrechter volgde dit advies op. Na een maand haalden de ouders haar weer thuis. Thuis 
volgde herhaling van het wegloopgedrag en plaatsing in een ander tehuis. Ook hier liep 
het meisje weg en het tehuis wilde haar niet meer terughebben vanwege haar 'vreemde' 
verhalen. Thuis liep ze weer weg, dit keer samen met een vriend en een driejarig buur
meisje. Marina en haar vriend bleven een nacht weg. In een hotel deden ze net alsof ze 
een getrouwd stel met dochter waren. De volgende dag brachten ze het buurmeisje 
terug. Marina kreeg toen door de kinderrechter de maatregel van jeugd-tbr opgelegd 
wegens het opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gestelde 
gezag. Haar vriend kreeg geen straf. De maatregel van jeugd-tbr werd in 1967 verlengd 
vanwege Marina's 'sterke seksuele gepraioccupeerdheid' en 'agressieve tendenzen'. Ze 
was namelijk een keer weggelopen uit de inrichting en zou toen bij en met een vriend 
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hebben geslapen. Na een week werd ze opgespoord. Ze weigerde soms haar cel in te 
gaan en had een groepsleidster met een po op haar hoofd geslagen. Ze riep vaak dat ze 
het niet meer uithield in de inrichting, bonsde op deuren en ramen en sloeg dingen 
kapot. Ze klaagde over blindheid en meldde andere klachten die jaren later, anders dan 
de inrichtingsmedewerkers dachten, niet voorgewend bleken te zijn maar een gevolg 
van het gebruik van psychofarmaca. Marina raakte ontremd in eten en roken, ontoe
gankelijk voor groepstherapie en niet meer inpasbaar in productieve arbeid. De rijksin
richting adviseerde een psychiatrische opname. Twee maanden werd ze in een huis van 
bewaring ingesloten in afwachting van de plaatsing. Het Ministerie van Justitie regelde 
via een districtspsychiater een krankzinnigheidsverklaring. Zo kon het meisje met rech
telijke machtiging tijdens haar meerderjarigheid verder worden 'verpleegd', 'wegens 
erotische ontremming'. 

Van der Kwast (1963) onderzocht 30 gevallen van incest, waarvoor de vaders/daders 
in de jaren 1960-1962 in het Huis van Bewaring in Utrecht terechtkwamen. 4 2 In zijn 
boek Incest een oriënterend onderzoek heeft hij de gezinskenmerken, jeugdjaren en het 
huwelijksleven van de incestdaders besproken. Deze psychiater beschouwde de echtge
note en dochter als medeplegers van de incest. Hij beschreef de meisjes veelal als partici
panten die zich niet ongevoelig toonden voor de seksuele praktijken van hun vader of 
stiefvader: 'Velen van hen werden wel "jongensgekken" genoemd' (blz. 133). Over de 
psychotraumatische invloed van de incest op de 'dochter-participante' schreef hij relati
verend: 'Met te wijzen op het feit dat zich bij vele meisjes tijdens of direct na die ervaring 
of pas vele jaren later, duidelijke psychopathologische stoornissen ontwikkelen is deze 
vraag niet beantwoord, omdat de incest zeker niet de enige belangrijke noxe was waar
aan het meisje bloot gesteld was. Als regel doet de incest zich immers voor in gezinnen 
die in tal van opzichten als milieu voor het zich ontwikkelende individu ongunstig 
geacht moeten worden, zodat daarin hoogstens slechts één van meer psychotraumati
sche belevingen te zien is' (blz. 134). 

Aan een eventueel negatief effect van incest op het gedrag van kinderen werd noch 
in het dossier van Marina, noch in de andere door mij onderzochte kinderbeschermings
rapporten uit de jaren zestig aandacht besteed. Als incest in de jaren zestig werd opge
merkt door kinderrechters, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, psychiaters en 
psychologen leek het niet in het algemeen door de vingers te worden gezien of gebaga
telliseerd. Soms werd er hard tegen opgetreden. Volgens Van der Kwast plaatsten kin
derrechters begin jaren zestig kinderen (slachtoffers) van incest-delinquenten vaak uit 
huis (blz. 209). Dit gegeven komt overeen met de aanpak van de kinderen door de 
betrokken kinderbeschermers in mijn incestdossiers uit de jaren zestig. Aan eventuele 
traumatisering als gevolg van seksueel misbruik van de kinderen werd in de onderzoch
te rapporten uit de jaren zestig geen aandacht besteed. In de Dordtse dossiers uit de jaren 
zeventig werd deze 'bescherming' nog minder. 

4 'Vooraf zou ik willen stellen dat ik niet geloof dat hij het gedaan heeft'. 
De jaren zeventig 

Vermoedens van incest kwamen in 18 procent van de jaren-zeventig-dossiers voor. Net 
als in de jaren-zestig-dossiers ontbreken hierin passages over de schade die het kind zou 
kunnen ondervinden of daadwerkelijk ondervond als gevolg van seksueel misbruik. 
Soms hadden de betrokken kinderbeschermers wel oog voor de incest, maar vergeleken 
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met de jaren zestig namen ze nog minder initiatieven om herhaling te voorkomen. Ter 
illustratie het dossier van Aletta, in wiens dossiers de incest expliciet stond vermeld. 

Aletta werd in 1976, op vijftienjarige leeftijd, onder toezicht gesteld en in een tehuis 
geplaatst nadat ze was weggelopen van huis [M-Nl-15/76c]. Zij had al eerder onder toe
zicht van de kinderrechter gestaan en was toen uit huis geplaatst wegens verwaarlozing 
door haar alleenstaande moeder. Toen haar moeder hertrouwde werden de maatregelen 
opgeheven en mocht Aletta weer thuis wonen, ondanks de geruchten over incest door 
de stiefvader in zijn vorige gezin die de gezinsvoogd, een directeur van een sociaal-peda
gogisch bureau, ter ore waren gekomen. Toen Aletta meermalen wegliep van huis, 
meldden de moeder en stiefvader zich bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens 
het raadsonderzoek verbleef Aletta in een ziekenhuis vanwege een epileptische aanval. 
Het meisje toonde zich erg angstig voor haar stiefvader. De medewerkster van de Raad 
won informatie in bij verschillende artsen. De kinderarts vertelde dat Aletta op tienjari
ge leeftijd bij hem was geweest met een baarmoederontsteking, als gevolg van incest 
door de stiefvader. De moeder zou hem hebben verteld dat ze haar echtgenoot wel eens 
het bed weigerde als hij dronken was. De man kroop dan bij zijn stiefdochter in bed, en 
zou 'met messen lopen zwaaien' als hij zijn zin niet kreeg. Aletta werd onder toezicht 
gesteld en in verschillende tehuizen geplaatst. In de conclusie van de rapportrice, het 
raadsrequest, en in de rapporten van de tehuizen en de gezinsvoogd werd geen enkel 
woord meer gewijd aan de verkrachting door de stiefvader. Aletta werd in het weekend 
met verlof naar huis gestuurd, ook al had ze daar meestal geen zin in. Medio 1979 liep ze 
weg uit het tehuis en plaatste de kinderrechter haar weer thuis. Eind 1979 werd ze opge
nomen in een psychiatrische inrichting omdat ze erg onrustig, in de war en agressief 
was. Tegen de stiefvader werd niet opgetreden. 

De incest was bij Aletta wel vastgesteld, maar tegen herhaling werd ze niet 
beschermd. De ernst van de gevolgen voor de slachtoffers van daadwerkelijk gepleegde 
incest leek zelfs te worden ontkend. In het dossier van Suzet bagatelliseerden de betrok
ken tehuismedewerkers de gevolgen van het misbruik voor het meisje [M-Su-17/74c]. 
Suzet was geplaatst in één van de strengste inrichtingen van Nederland. Eind 1974 werd 
het meisje besproken in de stafbespreking van het tehuis. Aanwezig waren de gezins
voogd, de directeur van de inrichting, de psycholoog, het paviljoenhoofd en de behan
delend jeugdpsychiater. Volgens het verslag was men algemeen van mening dat Suzet 
een heel knap meisje was, dat zowel door haar uiterlijk als door haar prettige optreden 
indruk maakte. Ook was men van mening dat Suzet geen last had ondervonden van het 
feit dat zij onzedelijk benaderd was door haar vader. De moeder van Suzet zou er meer 
last van hebben, aldus het verslag. In de behandeling van Suzet werd geen rekening 
gehouden met het misbruik. Toen Suzets moeder met de kinderrechter wilde praten 
over de incest leek deze dat volgens het spreekuurverslag geen onderwerp van gesprek 
te vinden. 

In andere zaken uit de jaren zeventig toonden kinderrechters, raads-, tehuis- en 
gezinsvoogdijmedewerkers zich geheel blind voor de beschuldigingen van incest. Zo gaf 
Dina toen ze in een tehuis verbleef signalen af van incest (door haar stiefvader), nadat 
haar ouders met de kinderrechter hadden gepraat over haar thuisplaatsing [M-Nl-
13/71C]. Vanaf die tijd liep het meisjes meermalen weg uit het tehuis. Ze schreef een 
brief aan zichzelf over haar tweede vader en hoe hij haar zag - onder andere als 'een lek
ker stuk voor in bed'. Omdat tehuisjongeren nog geen briefgeheim hadden, lazen de 
tehuismedewerkers de brief. Zij vonden het gedrag van Dina 'vreemd' en de brief 'merk-
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waardig'. Het tehuis adviseerde thuisplaatsing en dit advies werd overgenomen door de 
gezinsvoogdes en de kinderrechter. 

In de jaren zeventig werd de mogelijkheid van incest gebagatelliseerd, niet gezien of 
ongeloofwaardig geacht, ook als een adolescente jongen of meisje zelf de melder was. 
Eén meisje, Brigitte, werd meerdere keren aangemeld bij de Raad voor de Kinderbe
scherming vanwege incest. De vader en de politie meldden haar aan, omdat ze op elf- en 
twaalfjarige leeftijd had gezegd dat de Marokkaanse vriend van haar moeder haar had 
aangerand en seksspelletjes met haar deed [M-Nl-13/77c]. De raadsmedewerker advi
seerde meermalen een afwijzing van de ondertoezichtstelling omdat hij Brigitte niet 
geloofde. Eind 1975 schreef hij: 'Vooraf zou ik willen stellen dat ik niet geloof, dat de 
heer Z. het hem door Brigitte ten laste gelegde heeft gedaan. Vanuit zijn cultuur zou hij 
dit zeker niet hebben gedaan. Maar ook vanuit zijn karakter zou hij dit m.i. nooit kun
nen doen.' Volgens de raadsmedewerker beschuldigde Brigitte haar moeders vriend van 
ontucht omdat ze 'bewust of onbewust' haar vader en moeder weer bij elkaar probeerde 
te krijgen. In 1977 werd Brigitte wederom aangemeld, dit keer door de huisarts van het 
gezin. De huisarts zou hebben gezegd dat de seksuele omgang tussen Brigitte en moeders 
vriend waarschijnlijk wel had plaatsgevonden, 'zonder dat Brigitte dit totaal afwees', 
aldus de raadsrapporteur. Na overleg met enkele collega's en andere betrokken hulpver
leners bij het gezin - iemand van het algemeen maatschappelijk werk, een jeugdpsychia-
ter en een onderwijzeres - kwam de raadsmedewerker tot zijn eindoordeel. Hierin bleef 
hij de incest als onbewezen en 'dus' als ongeloofwaardig beschouwen. De 'seksuele fan
tasieën' van Brigitte en het bedplassen en masturberen van haar broertje relateerde hij 
aan het gedrag van Brigitte en niet aan dat van de stiefvader. Tegen seksueel misbruik 
werden de kinderen niet beschermd. 

De dertienjarige Huub had eerder onder toezicht gestaan naar aanleiding van de 
echtscheiding van zijn ouders. Zijn moeder was weggelopen en de vader kreeg de voog
dij over Huub. In de jaren vijftig was de vader een aantal jaar ter beschikking van de 
regering gesteld. In 1960 was de vader strafrechtelijk vervolgd wegens het plegen van 
ontucht met iemand beneden de leeftijd van zestien jaar. Medio jaren zeventig beschul
digde Huub zijn vaders vriendin van seksueel misbruik [J-N1-13/75A]. Hij werd door de 
kinderpolitie bij de Raad voor de Kinderbescherming aangemeld. Hildegarde, de vriend
in van de vader, zou als de vader voor zijn werk op reis was met Huub 'kindjes maken'. 
Volgens het politierapport moest de jongen dan bij haar in bed slapen: 

'Zij manipuleerde dan wat met zijn Manlijkheid, ging op hem liggen en bracht 
zijn manlijkheid in haar vrouwelijkheid. Hij had de eerste keer geweigerd hieraan 
mee te werken, maar toen was zij opgestaan om de matteklopper, die zij wel 
vaker hanteerde, te halen. Nadat Huub aanvankelijk verklaard had dat dit alles 
was, en dat het misschien 20 keer gebeurd was (...) voegde hij eraan toe dat Hilda, 
zo noemde hij Hildegarde, ook wel zijn hand beetgepakt had en twee vingers 
daarvan in haar vrouwelijkheid gestopt. Tenslotte was er ook wel sprake geweest 
van het door haar in de mond nemen van zijn plassertje. ' 

De politierapportrice schreef aan de kinderrechter dat zij het niet uitgesloten achtte dat 
Huub de waarheid sprak, en in ieder geval vond ze dat de jongen dringend begeleiding 
nodig had. Niet alleen Hildegarde maar ook de vader ontkende het seksuele misbruik. 
Volgens hen had Huub te veel gezien en gehoord. De vader las namelijk veel seksboek
jes en maakte daar geen geheim van. Vlak voor de contacten met de politie en de kin-
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derbescherming was er thuis nog een seksfilm vertoond. Huub zou stiekem hebben 
gekeken. De officier van justitie vorderde een ondertoezichtstelling van het kind; de kin
derrechter wees de maatregel af. 

In een dossier uit 1974 van een vijfjarig jongetje klaagde de moeder bij de kinder
rechter dat de raads- en gezinsvoogdijmedewerkers haar versie van het ontstaan van de 
gezinsmoeilijkheden niet geloofden [J-Nl-05/74c]. Uit de rapporten bleek dat de betrok
ken kinderbeschermers en een psychiater de onbewezen beschuldigingen van fysieke 
kindermishandeling gepleegd door de moeder geloofwaardig vonden, maar die van 
incest door de vader niet. Aan het kind werd niets gevraagd. Volgens de moeder was de 
vader alleen maar getrouwd om de buitenwereld te laten zien dat hij 'een vent' was. 
Toen de moeder haar man op een gegeven moment met hun zoontje onder de douche 
betrapte terwijl het kind zijn vaders geslachtsdelen stond te wassen, besloot de moeder 
echtscheiding aan te vragen. Na de scheiding kreeg de vader omgangsrecht, dat om heel 
andere redenen door de kinderrechter na een paar jaar beëindigd werd. Het gedrag van 
het jongetje verbeterde toen aanzienlijk en de ondertoezichtstelling kon worden beëin
digd. 

In tegenstelling tot de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig werd in de 
jaren-zeventig-dossiers geen enkele vader veroordeeld of strafrechtelijk vervolgd. Incest 
werd in de onderzochte dossiers uit deze periode vooral beschouwd als een fantasie of 
seksueel verlangen van het kind zelf. Andere meldingen werden ongeloofwaardig 
geacht of gebagatelliseerd. Misschien is dit een gevolg van de late doorwerking van 
Freuds idee over de seksuele fantasie van kinderen. Wellicht was ook de 'seksuele revo
lutie' van invloed, die zich in Nederland rond 1970 voltrok. Seks moest toen bijna per 
definitie 'leuk' en onproblematisch zijn, waardoor de negatieve en agressieve kanten 
ervan gemakkelijk konden worden ontkend (Schnabel 1990). Duidelijke 'moet-kun-
nen'-aanwijzingen voor dit gezichtspunt ontbreken echter in de Dordtse dossiers, 
behoudens het gegeven dat de kinderbescherming toen weinig tot niets met meldingen 
en signalen van incest deed. 

5 Sensibilisering, schroom en ongeloof. De jaren tachtig en negentig 
Sinds eind jaren tachtig zijn overal in het land nieuwe methodieken ontwikkeld voor de 
hulpverlening bij seksueel misbruik (Baartman 1995). Ongetwijfeld hangt de verdubbe
ling van het aantal meldingen van incest in de recente kinderbeschermingsdossiers 
samen met de toegenomen publieke aandacht en het toegenomen hulpaanbod. In de 
onderzochte kinderbeschermingsdossiers uit de jaren tachtig en negentig is sprake van 
een toegenomen alertheid voor incest en de gevolgen ervan. Slachtoffers werden (thera
peutisch) behandeld in verband met seksueel misbruik. Incest was bespreekbaar in de 
hulpverleningsrelatie. In toenemende mate werden raadsonderzoeken gestart en kin
derbeschermingsmaatregelen opgelegd en verlengd in het kader van de begeleiding bij 
de verwerking van incest. In een enkel geval kwam men aan hulpverlening bij de ver
werking van incest niet toe vanwege het zwerfgedrag van een pupil of omdat er nog 
zoveel andere problemen waren. Maar men was wel van goede wil. 

Net als de hulpverleners lijken vooral ook de moeders meer alert te zijn geworden op 
seksueel misbruik. Raadsonderzoeken startten vaker op hun initiatief - niet altijd met 
succes, overigens. De moeder van de vierjarige Philip maakte vanaf 1986 dagboeknoti
ties over machtsmisbruik door haar man, die volgens haar in zijn jeugd slachtoffer was 
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geweest van psychologische incest. Wat de moeder hieronder verstond, blijkt niet uit de 
rapporten. Begin jaren negentig verzocht de moeder om een ondertoezichtstelling van 
haar zoontje omdat de geschiedenis zich herhaalde. Op het proces-verbaal ondertoe
zichtstelling uit 1991 stond de moeders beschrijving van het gedrag van haar ex-man: 

'Hij kietelde Philip dikwijls en deed hew pijn. Als Philip vroeg daarmee te stoppen 
ging de man toch door. Philip heeft hierover op school gesproken en gezegd, dat 
hij niet meer wilde dat vader hem knuffelde. Dat harde knuffelen en kietelen 
gebeurde 3xper dag. Ik zie dit als voorspel op de incest. De man misbruikte zijn 
macht. Op een keer mocht Philip de katten eten geven. Dit gebeurde in de dou
cheruimte. Tegelijkertijd ging de man onder de douche en wilde dat Philip daarbij 
bleef en keek hoe hij zich douchte. Daarna gebeurde het regelmatig dat Philip bij 
het douchen toe moest kijken. Toen ik Philip een keer weghaalde keek de man 
erg boos. Dit was een week voordat de incest plaatsvond. Op die dag hoorde ik 
Philip vragen: "Pappa, ben je aan het plassen. Wat zit er op je handen." Een dag 
daarna ben ik naar een deskundige gegaan. ' De kinderrechter wees in dit geval de 
ondertoezichtstelling af. 

Een andere moeder maande haar echtgenoot geregeld aan om van zijn dertienjarige 
dochter Bea af te blijven. Wanneer de moeder nachtdienst had in de verpleging, raadde 
ze haar dochter aan om de deur van haar slaapkamer op slot te doen. Verder controleer
de ze Bea op het behoud van haar maagdenvlies. Toen Bea borsten kreeg, begon de moe
der het maagdenvlies van haar dochter nog vaker te controleren. Daarnaast begon zij 
midden in de nacht naar huis te bellen om haar man te controleren. Volgens de jeugd-
psychiater, die de kinderrechter en gezinsvoogdes adviseerde over de behandeling van 
Bea, zou er nooit daadwerkelijk incest hebben plaatsgevonden tussen vader en dochter. 

Sommige moeders leken meer gespitst op de mogelijkheid van incest dan de hulp
verleners. De verzoeken van moeders om ondertoezichtstelling van jonge kinderen en 
de onthouding van een bezoekregeling na echtscheiding aan een vader wegens incest 
werden door de betrokken kinderbeschermers in de onderzochte Dordtse dossiers zeker 
niet blindelings overgenomen en niet altijd geloofwaardig geacht. Zij volgden de wensen 
van oudere, adolescente kinderen die zelf om ingrijpen verzochten vanwege seksueel 
misbruik, meestal wel op. 

In vijf zaken konden de kinderen of de partners van mogelijke daders - de melders 
van vermeend misbruik - rekenen op ongeloof van de kant van de kinderbescherming. 
Het ging hier in alle gevallen om veronderstelde daders met één slachtoffer. Degenen die 
de beschuldigingen uitten, moeders en (bijna) adolescente dochters, waren vrouwen en 
meisjes met een extreem zwakke positie. Naast de 'gewone' moeilijkheden van kinder
beschermingscliënten op verschillende gebieden hadden de moeders zelf bijvoorbeeld te 
kampen met ernstige psychische of psychiatrische problemen, al dan niet als gevolg van 
drankmisbruik, lichamelijke ziektes, een beperkte intelligentie en dito sociale en com
municatieve vaardigheden. De kinderbeschermers in deze vijf dossiers zagen hun 
beschuldigingen aan het adres van een vader bijvoorbeeld als onderdeel van het vreem
de gedrag van de moeder. Tegen eventueel herhaald misbruik werden haar kinderen 
niet beschermd. 

Bij de kinderen die niet werden geloofd viel evenens hun grote kwetsbaarheid op. Zij 
waren zwakbegaafd, vertoonden ernstig psychiatrisch gedrag of leken - buiten de vader -
alleen op de wereld te staan. Twee meisjes kregen spijt van hun aantijging, nadat de 
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ouders erg boos waren geworden, en namen hun woorden terug. Bij een van hen, Karin, 
benadrukten de betrokken kinderbeschermers de manipulatieve aspecten van haar gedrag 
[M-N1-14/88C]. De beschuldigingen van incest aan het adres van haar vader zouden een 
roep om aandacht zijn, aldus de Raad voor de Kinderbescherming, net als haar suïcidepo
gingen, automutilatie, voedselweigering, verhalen over lichamelijke mishandeling door de 
vader. Het observatiehuis twijfelde eveneens aan het waarheidsgehalte van Karin's verha
len, omdat het meisje 'altijd' met haar ouders telefoneerde en uitkeek naar hun bezoek. 

Cheryl trok eveneens haar beschuldigingen in [M-S/Nl-1 l/86c]. De betrokken kin
derbeschermers zagen haar als een intelligent kind. Maar net als de andere melders/ 
slachtoffers van seksueel misbruik die niet werden geloofd, viel op hoe alleen dit kind in 
de wereld stond. Haar vader, degene die zij had beschuldigd van seksueel misbruik, mis
handelde Cheryls moeder en later zijn vriendin. Na de echtscheiding van de ouders was 
Cheryl aan haar moeder toegewezen, maar deze werd, na een zwervend bestaan en 
periodes van detenties waarin Cheryl dan weer hier en dan weer daar woonde, in het 
buitenland veroordeeld tot vijfjaar gevangenisstraf. De vader kreeg toen de voogdij over 
Cheryl. Cheryl was erg bang voor haar vader en klampte zich vast aan zijn nieuwe 
vriendin. Samen liepen ze weg naar een blijf-van-mijn-lijf-huis. De (ex)vriendin van de 
vader kon Cheryl niet bij zich houden. De vader wilde zijn dochter niet meer thuis heb
ben vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik. Cheryl wilde het goedmaken 
door middel van een 'lief gesprekje' maar dat wilde de vader niet. Toen trok ze haar 
beschuldigingen in. Volgens de raadsmedewerkster was het kind getuige geweest van 
seksuele handelingen van de vader met zijn partners, en zelf niet misbruikt. De vermoe
dens van incest ontbraken dan ook in de conclusie van de raadsmedewerkster en de 
omschrijving van de redenen voor de ondertoezichtstelling. Cheryl werd in een pleegge
zin geplaatst en 'mocht' na drie jaar ondertoezichtstelling - tot groot verdriet en onge
noegen van haar pleegmoeder - weer bij haar vader wonen. 

Naast de 'nieuwe' gevoeligheid voor incest en het 'oude' ongeloof voor incest, weerspie
gelen de onderzochte recente dossiers vooral een onvermogen van kinderbeschermers 
om adequaat op te treden bij (naar alle waarschijnlijkheid) werkelijk seksueel misbruik. 
Onderkenning van incest betekent nog geen streng optreden. Het meest duidelijk bleek 
een schroomvallig optreden uit het dossier van de zesjarige Petra en haar jongere broer
tjes en zusje - een vierde generatie van kinderbeschermingspupillen [M-Nl-06/84c], 
Deze kinderen werden onder toezicht gesteld omdat hun alleenstaande, vijfentwintigja
rige moeder hen verwaarloosde. Na twee jaar ondertoezichtstelling van de kinderen 
kreeg de moeder via een huwelijksbureau een nieuwe partner. Met hem ging ze al snel 
samenwonen en trouwen. De moeder was blij met deze relatie, onder andere omdat ze 
hierdoor uit de bijstand kwam, maar met de kinderen ging het niet zo goed. Allen ver
toonden ontwikkelingsachterstanden en roken op school naar urine. Eind 1989 schreef 
de klasseleerkracht een brief aan de gezinsvoogdes waarin hij zijn zorgen uitte over het 
gedrag van Petra met betrekking tot seksuele relaties. De kinderrechter vroeg een extern 
gedragsspecialistisch onderzoek aan. De onderzoekers, een psychologe en een pedagoge, 
adviseerden alle kinderen uit huis te plaatsen. De gezinsvoogdes pleitte voor plaatsing in 
een tussenvorm, een dagcentrum, omdat de moeder tegen uithuisplaatsing was. Toen 
meldde een buurman zijn vermoedens van seksuele kindermishandeling in verschillen
de brieven aan de kinderrechter. Uit één brief blijkt dat hij de mishandeling eerder ver
geefs had gemeld bij de vertrouwensarts, de kinderpolitie, de Raad voor de 
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Kinderbescherming en de gezinsvoogdij. De kinderrechter plaatste Petra in een kinder
psychiatrisch centrum. Net als op school zat ze hier soms urenlang op het toilet. Ze wei
gerde maandverband te gebruiken tijdens de menstruatie en wilde zich niet douchen. Ze 
plaste vrijwel elke dag en elke nacht in haar broek. Aan de behandelend psychologe ver
telde Petra dat ze ongeveer vanaf haar zesde jaar zes jaar lang seksueel misbruikt was 
door haar stiefvader, onder bedreiging en uitvoering van lichamelijk geweld. Het tehuis 
meldde de incest en kindermishandeling aan de kinderrechter en de gezinsvoogdes. Dit 
leidde echter niet tot een uithuisplaatsing van de andere kinderen. Zij bleven thuis 
wonen. Toen de moeder ziek werd en overleed, kreeg de stiefvader de voogdij over haar 
kinderen. Vijf maanden na het overlijden van de moeder, in 1991, besloten de Raad 
voor de Kinderbescherming, het tehuis en de gezinsvoogdes met hem te gaan praten 
over seksueel kindermisbruik. Het tehuisverslag drie maanden later maakte melding van 
hetzelfde voornemen. Uit de rapportage bleek dat de hulpverleners nog niet bij de stief
vader langs waren geweest. Het doel van de voorgestelde confrontatie was volgens het 
tehuis om een argument in handen te krijgen om nader onderzoek te kunnen instellen 
naar het jongste kind, een meisje. De hulpverleners leken te vergeten dat incest ook met 
jongens kan plaatsvinden. Uiteindelijk werden de drie kinderen toch nog uit huis 
geplaatst, omdat de stiefvader daar zelf om verzocht. Hij kon de zorg niet meer aan. 
Omdat Chris, het twee jaar jongere broertje van Petra, niet te handhaven was in het 
tehuis werd hij teruggeplaatst bij de stiefvader. Volgens een notitie van het Bureau Kin
derrechter zag Chris er tijdens het verblijf bij de stiefvader erg slecht uit en had het kind 
last van zijn maag. Aan (seksuele) kindermishandeling werd niet gedacht, wel aan heim
wee: 'De idee bestaat dat hij heimwee heeft naar [zijn geboortestad, MK], zijn voetbal
club etc.' In 1992 werd de elfjarige Chris opgenomen op de gesloten afdeling van een 
kinderpsychiatrisch centrum. Een citaat uit het rapport van de kinderpsychiater: 

'Patiënt toont extreme wisselingen in gedrag, emoties en bewustzijnstoestand. Tij
dens de agressieve uitbarstingen wordt contact afgeweerd; er is dan niet of nau
welijks contact met hem te krijgen. Zijn ogen zijn sterk gefixeerd op een vast 
punt. Deze verschijnselen zijn waarneembare tekenen van dissociatie. Ook tijdens 
een in alle rust gevoerd gesprek kan patiënt, na het noemen van een beladen 
woord, in een kortdurende dissociatie raken, 's Avonds en 's nachts wordt patiënt 
overvallen door nare herinneringen en herbelevingen van bijvoorbeeld de dood 
van moeder. Hij rapporteert ook hypnagoge hallucinatie. Voor het inslapen heeft 
patiënt het gevoel dat er een grote hand onder zijn dekens glijdt en hem betast. 
De herbelevingen en de intense angsten 's nachts, maken dat patiënt zich niet aan 
de slaap durft over te geven. ' 

In zijn conclusie vermeldde de psychiater dat Chris waarschijnlijk fysiek en seksueel 
mishandeld was. Ook schreef de psychiater dat Chris terugvallen vertoonde als de stief
vader zich niet precies aan zijn bezoekafspraken hield. In zijn advies pleitte hij echter 
niet voor het opheffen van deze bezoekregeling. Hij stuurde zijn rapport naar de gezins
voogdes. Ook zij trof geen maatregelen tot beëindiging van de bezoekregeling van de 
stiefvader. Deze verzocht enige tijd later zelf om ontheffing van de voogdij. Hij had een 
nieuwe vriendin en ging verhuizen. Waarom de betrokken kinderbeschermers - de 
gezinsvoogdes, de kinderrechter, de tehuismedewerkers en de psychiater - contact tus
sen deze man en zijn stiefkinderen toelieten, stond niet in het dossier. Misschien omdat 
hij buiten de hulpverleners de enige volwassene was van wie ze aandacht kregen? 
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Sensibilisering betekent dus niet per definitie incestpreventie. Een streng en adequaat 
optreden werd in de onderzochte Dossiers uit de recente periode belemmerd door 
onmacht, onzekerheid en getwijfel van hulpverleners, het probleem om het misbruik te 
kunnen bewijzen en mogelijk door angst voor de daders. Net als in de jaren zestig en 
zeventig kwamen sommige kinderen met ernstige gedragsstoornissen in een psychiatri
sche inrichting terecht. Slechts één stiefvader - die met de meeste van de twaalf kinde
ren van zijn vrouw, meisjes en jongens, ontucht had gepleegd - kreeg in deze recente 
periode gevangenisstraf [J-N1-17/85BB]. Een andere vader werd weliswaar veroordeeld 
tot anderhalfjaar gevangenisstraf, maar deze straf werd gedurende de vijfjaar waarover 
het dossier gegevens bevatte, niet ten uitvoer gebracht omdat de vader in hoger beroep 
was gegaan. Deze ouders werden wel na drie jaar ondertoezichtstelling op verzoek van 
het meisje en haar gezinsvoogdes door de kinderrechter gedwongen ontheven van de 
ouderlijke macht. Een sterkere juridische positie van verdachten leek een strenge straf
rechtelijke aanpak te verhinderen. 

6 Conclusie 
Uit mijn analyse van kinderbeschermingsdossiers uit de afgelopen decennia blijkt een 
toegenomen alertheid voor seksueel misbruik van kinderen. In de literatuur wordt deze 
toename gerelateerd aan de invloed van de tweede feministische golf (Gordon 1988, 
Van Daalen 1990, Draijer 1990, Boutellier 1989), en aan de veranderde houding ten 
opzichte van kinderen (Boutellier 1989). Kinderen zijn in de loop der tijd meer een 
object van liefde en zorg geworden en hebben een sterkere juridische positie dan vroe
ger (De Regt 1984, 1988, Zelizer 1985, De Langen 1988, Brinkgreve & De Regt 1993, 
Cunningham 1995). 

In samenhang met deze emancipatie van kinderen in onze samenleving zou ver
wacht kunnen worden dat justitiële kinderbeschermers in incestzaken tegenwoordig 
strenger ingrijpen dan voorheen. Dat vermoeden leek niet geheel juist. Anders dan ver
wacht op grond van de literatuur was incest in de onderzochte jaren-zestig-dossiers, als 
het werd opgemerkt, in een aantal gevallen een reden voor het opleggen van kinderbe
schermingsmaatregelen en voor een streng optreden. In de recente periode was incest, 
als het werd gemeld niet altijd een reden voor ingrijpen. 

In de onderzochte incestzaken uit de jaren zestig werden slachtoffers door kinderbe
schermers (en andere hulpverleners en justitiewerkers) vaak als mededaders en gewilli
ge deelnemers aan de incest gezien. Frigide of overspelige echtgenotes en uitdagende 
kinderen werden opgevoerd als excuus voor het misbruik. Kinderbeschermers besteed
den toen geen aandacht aan eventuele trauma's bij de slachtoffers als gevolg van het 
misbruik. De slachtoffers konden rekenen op weinig compassie. In bepaalde gevallen 
werd zowel strafrechtelijk als door de kinderbescherming hard en daadkrachtig tegen de 
daders en slachtoffers opgetreden. Een dergelijk optreden voorkwam herhaald misbruik 
van deze slachtoffers. Kinderen die niet als seksueel suggestibel of verleidelijk te boek 
stonden, werden echter niet adequaat beschermd. Voor mogelijk seksueel misbruik van 
deze kinderen waren kinderbeschermers blind, ook als zij de broertjes en zusjes waren 
van een kind waarbij de incest wel was onderkend. 

In de onderzochte Dordtse kinderbeschermingsdossiers uit de jaren zeventig was het 
percentage meldingen van incest groter dan in die uit de jaren zestig. Deze stijging bete
kende echter geen toegenomen aantal vermoedens van incest onder kinderbeschermers. 
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In hun reactie overheerste ongeloof, ontkenning en bagatellisering van het probleem. 
Vooral in deze periode lijkt de klassieke psychoanalyse van invloed. Sommige beschuldi
gingen werden geïnterpreteerd als gevolgen van de fantasieën en (onbewuste) verboden 
verlangens van meisjes. Deze 'oversekstheid' van een kind kon wel een reden zijn voor 
het treffen van een maatregel van kinderbescherming. Zo'n kind werd namelijk gezien 
als een gevaar voor zichzelf en van slechte invloed op andere kinderen. Tegen herhaald 
seksueel misbruik door ouders werden deze slachtoffers, ondanks de maatregelen van 
justitiële kinderbescherming, niet beschermd. 

Hiermee is een aanvulling en precisering gegeven op Nel Draijers betoog over ont
kenning en bagatellisering van incest in de kinderbescherming in de jaren zestig en 
zeventig. De door haar beschreven passiviteit van de kinderbescherming bij vermoedens 
van incest bestond waarschijnlijk vooral in de jaren zeventig. In zowel de door mij 
onderzochte oude als recente dossiers zijn wel opvallend veel gegevens te vinden die een 
ondersteuning vormen van haar stelling dat incest voor de slachtoffers zeer traumatise
rend is (zie ook Wolters 1982, Finkelhor 1984, Russell 1986, Gordon 1988, Ensink 1992; 
vgl. Van der Kwast 1963). 

De recente aandacht voor seksueel misbruik bracht minder verandering dan ver
wacht. Incest werd in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren tachtig en negentig 
weliswaar vaker gesignaleerd, maar dit betekende niet dat er ook harder tegen werd 
opgetreden. In deze recente dossiers bestonden de reacties van justitiële kinderbescher
mers vooral uit medeleven, schroom en ongeloof. Vergeleken met de jaren zeventig 
werd er eerder ingegrepen, maar niet vergeleken met de jaren zestig. Als de positie van 
de melder (moeder of kind) in het gezin extreem zwak was, dan leek het optreden van 
de kinderbescherming dat ook. In zaken waarin volgens kinderbeschermers werkelijk 
sprake was van incest en men het probleem ook allerminst leek te onderschatten, werd 
vaker dan vroeger hulpeloos en terughoudend gereageerd. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de versterking van de positie van hulpverleningscliënten en justitiabelen. Uit 
mijn onderzoek blijkt vooral bij misbruik van weerloze kinderen eerder een toegenomen 
beduchtheid voor te snel en te streng optreden dan voor te traag optreden. Misschien 
heeft dit ook iets te maken met het paradoxale feit dat publieke kritiek op en procedures 
tegen kinderbeschermers die met ernstige vermoedens van seksueel misbruik niets heb
ben gedaan, zeldzaam zijn. 
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6. GEHOORZAAMHEID EN ZELFCONTROLE 
VERANDERINGEN IN DE AARD EN AANPAK VAN 

JEUGDCRIMINALITEIT 

1 Inleiding 
Dat je bij een overval een pistool nodig hebt, vond één van de jongens van de 'Bende 
van Venlo' niet meer dan logisch: 'Ja hallo, wat denkt zo'n beer van een vent als hij daar 
twee magere jongens met een knuppel aan de deur ziet staan? Wat moeten die twee 
snotneuzen hier, denkt hij dan. Een pistool maakt toch veel meer indruk?' (NRC Han
delsblad, 22 augustus 1995). De Bende van Venlo was een jeugdbende die verantwoor
delijk was voor de dood van verschillende mensen. De laatste tijd besteden de media 
veel aandacht aan geweldsmisdrijven gepleegd door jongeren. Zijn dit nu slechts inci
denten en valt het in het algemeen wel mee met de jeugdcriminaliteit of is er inderdaad 
sprake van een in aantal en ernst sterk toegenomen criminaliteit onder jongeren? In de 
literatuur zijn minstens twee antwoorden op deze vraag te ontdekken. Sommigen 
menen dat jongeren vandaag de dag inderdaad gewelddadiger en actiever op het crimi
nele pad zijn. Zij wijzen op de sterk gestegen geweldscriminaliteit onder jongeren en op 
de stijgende criminaliteit van meisjes. Jeugdcriminelen zouden bovendien op steeds jon
gere leeftijd voor de kinderrechter verschijnen. Allochtone jongens spannen de kroon: 
vooral zij zouden erg crimineel en gewelddadig zijn. Anderen proberen dit negatieve 
beeld te nuanceren (zie bijvoorbeeld de bijdragen in het themanummer over jeugdcri
minaliteit van het Tijdschrift voor Criminologie, nummer 2, 1995). Volgens hen is er 
vooral sprake van een toegenomen verontrusting van volwassenen over de criminaliteit 
onder jongeren. Sommige auteurs spreken zelfs van een morele paniek over jeugdcrimi
naliteit (Baerveldt & Bunkers 1997). Zij zijn van mening dat er sprake is van een toege
nomen punitiviteit van Nederland (Van der Laan 1996). Het toegenomen aantal 
plaatsingen in de justitiële jeugdinrichtingen zou hiermee samenhangen, en niet met 
ontwikkelingen van de criminaliteit en ander antisociaal gedrag onder jongeren. Beide 
partijen verwijzen naar de cijfers van politie en justitie om hun eigen gelijk te bewijzen. 

Op basis van statistische gegevens wordt wel gesteld dat de jeugdcriminaliteit de af
gelopen decennia is toegenomen en ernstiger is geworden, en ook dat dit een verklaring 
zou zijn voor de recente toename van justitieel ingrijpen door de kinderbescherming 
(Vlaardingerbroek 1989). Dit kan echter niet zonder meer worden afgeleid uit het 
beschikbare cijfermateriaal. Daarvoor zijn de categorieën te veel gesimplificeerd. De 
beschikbare cijfers zeggen daarnaast misschien meer over de mate van vervolging door 
politie en justitie dan over de mate van wangedrag. De bereidheid om in te grijpen bij 
dezelfde of vergelijkbare problemen zou in de jaren tachtig en negentig groter kunnen 
zijn dan voorheen. 

Een analyse van kinderbeschermingsdossiers uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en 
negentig zou meer licht kunnen werpen op eventuele veranderingen in de ernst van 
jeugdcriminaliteit en de aanpak van uitvoerende justitiewerkers. Immers, dè drijfveer 
om tot de invoering van het kinderbeschermingssysteem in 1905 te komen was de 
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misdaad onder de jeugd (De Rooy 1982). Beoogd werd de maatschappij te beschermen 
tegen het bedorven kind en het kind tegen het bederf in de maatschappij. Kinderver
waarlozing werd direct geassocieerd met misdaad en prostitutie (vgl. hoofdstuk 3). Vol
gens de wet diende het ingrijpen 'in het belang van het kind' te geschieden. Dit 
betekende dat niet de ernst van de strafbare feiten voorop behoorde te staan, maar de 
persoon van de jeugdige dader. De aanpak van minderjarigen met delinquent gedrag 
kon daarom zowel door middel van civielrechtelijke als strafrechtelijke kinderbescher
mingsmaatregelen geschieden (zie hoofdstuk 1). Tegenwoordig is dat nog steeds zo. 

In dit hoofdstuk wil ik proberen om de ontwikkelingen in de periode 1960-1995 in 
de aard, de ernst en de aanpak van jeugdcriminaliteit inzichtelijk te maken. Op welk 
gedrag werd er gereageerd door kinderbeschermers en welke veranderingen zijn hierin 
te ontdekken? Wie beschouwden zij als 'gevaarlijke kinderen'? Zijn de interventie-crite-
ria die kinderbeschermers op dit gebied stellen de afgelopen decennia veranderd? 

2 Civilisatie, controle, cultuur en criminaliteit 
Uit de cijfers van de politie en justitie blijkt dat het aandeel van jongeren in de geregis
treerde criminaliteit sinds de tweede helft van de jaren vijftig steeds groter is geworden 
(Jongman & Cats 1974, 1981; Kapteyn 1985; CBS 1989). In de periode 1960-1980 steeg 
het absolute aantal bij de politie bekend geworden verdachten jonger dan 18 jaar van 
22.900 naar 42.300. Gerelateerd aan de omvang van de jeugdbevolking van 12 tot en 
met 17-jarigen betekende dit een stijging van 64 procent. Deze stijging kon voor een 
groot deel worden verklaard door een toename van de minder ernstige criminaliteit -
kleine winkeldiefstallen en fietsendiefstallen (Jongman & Cats 1974, Kapteyn 1985). In 
de periode 1980-1995 nam de geregistreerde jeugdcriminaliteit, gerelateerd aan de 
omvang van de jeugdbevolking, met 33 procent toe. Per 100.000 minderjarigen van 12 
tot en met 17 jaar kwamen 28 procent meer jongens en 85 procent meer meisjes met de 
politie in aanraking. De jongeren met politiecontacten vormden in 1980 2,8 procent van 
de totale jeugdbevolking. In de jaren tachtig schommelde dit percentage rond de 3,3. In 
1995 kwam 3,8 procent van de jeugdbevolking in aanraking met de politie (Van der 
Laan 1997). 

Vermogensdelinquentie scoort traditioneel het hoogst onder jongeren (Jongman & 
Cats 1974, 1981; Kapteyn 1985; Junger-Tas e.a. 1992, 1995; Van Acker 1998). Na een 
periode van stabilisatie, nam vanaf 1980 ook de geregistreerde geweldscriminaliteit rela
tief toe. In 1995 werden bijna vier keer zo veel geweldsdelicten geregistreerd als in 1980. 
Het absolute aantal jongens dat met de politie in aanraking kwam wegens geweldsdelic
ten steeg van 2146 in 1980 naar 5699 in 1995, het aantal meisjes steeg van 140 in 1980 
naar 783 in 1995. Zowel bij jongens als bij meisjes gaat het vooral om mishandeling van 
mensen en om diefstal met geweld (Junger-Tas & Van der Laan 1995). Ook in andere 
Europese landen wijzen de politiestatistieken en zelfrapportagegegevens in meer of min
dere mate op een toename van de geweldsmisdrijven in de periode 1980-1995 (Junger-
Tas 1996b). Deze stijging van de gerapporteerde geweldscriminaliteit wordt beschouwd 
als een indicatie voor het ernstiger worden van de jeugdcriminaliteit, al zijn er ook 
wetenschappers die menen dat er feitelijk niet zo veel is veranderd en dat de stijging van 
deze vorm van criminaliteit wordt veroorzaakt doordat slachtoffers van geweldsmisdrij
ven vaker dan vroeger aangifte doen (Meijers 1995). Ook veranderingen in de registra
tie zouden de stijging kunnen hebben beïnvloed. Volgens Junger-Tas en Van der Laan 
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(1995, biz. 13) zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat tasjesroof vroeger geregistreerd 
werd als diefstal en tegenwoordig vaker als diefstal met geweld. Hiermee willen deze 
auteurs overigens niet beweren dat er geen stijging van het werkelijke aantal gepleegde 
geweldsmisdrijven heeft plaatsgevonden. 

Het probleem van deze cijfermatige gegevens is dat zij slechts een beeld geven van de 
geregistreerde criminaliteit en niet direct een weerspiegeling zijn van werkelijke veran
deringen in delinquent gedrag onder jongeren. Allerlei factoren - zoals veranderingen in 
de aangiftebereidheid, de capaciteit van de politie, definities van delicten en de opspo
ringsaandacht - kunnen de cijfers beïnvloeden, zoals verschillende criminologen her
haaldelijk hebben aangetoond. De cijfers geven bovendien weinig inzicht in het aantal 
verschillende daders dat in aanraking komt met politie en justitie. Eén jongere kan bij
voorbeeld meerdere keren per jaar met de politie in aanraking komen en elke keer weer 
worden geteld. Het aantal verdachten zal dus lager zijn dan de hiervoor vermelde aan
tallen. De huidige politiegegevens laten daarnaast een verhouding zien van zeven jon
gens tegenover één meisje, terwijl uit de selfreport-onderzoeken - die vooral de minder 
ernstige, veel voorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstal meten - de verhouding tus
sen jongens en meisjes 1,4:1 is. Op basis van deze gegevens zou de omvang van de meis
jescriminaliteit veel groter zijn. 

Gegevens over de criminaliteit van kinderen jonger dan twaalf jaar ontbreken geheel 
in de statistieken, omdat zij sinds 1965 in ons land strafrechtelijk niet vervolgd kunnen 
worden. Jonge kinderen die met de politie in aanraking komen, kunnen wel (als de poli
tie dat noodzakelijk acht) bij de Raad voor de Kinderbescherming worden gemeld. Bij de 
Raad worden zij echter geregistreerd als klachtzaak (klachten over de opvoeding) en niet 
als strafzaak (Ministerie van Justitie 1997b). Hierdoor is tellen en vergelijken onmoge
lijk. Volgens de Commissie Van Montfrans (1994) - een adviescommissie over jeugdcri
minaliteit ingesteld door het Ministerie van Justitie - zouden er aanwijzingen zijn dat 
ook deze leeftijdscategorie regelmatig met de politie in aanraking komt. Echter, recent 
verricht onderzoek nuanceert de ernst en de omvang van dit probleem (Ministerie van 
Justitie 1997b). Omdat gegevens over langere termijn niet voorhanden zijn, kunnen er 
feitelijk geen uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van de aard en de 
omvang van de kindercriminaliteit. Paragraaf 4 laat zien wat de onderzochte dossiers ons 
leren over dit onderwerp. 

Vooral over de criminaliteit van allochtone jongens is nu veel te doen. Hierover zijn 
evenmin betrouwbare gegevens voorhanden (Commissie Van Montfrans 1994; Boven
kerk, De Haan & Yesilgöz 1991; Junger 1990, 1991; De Haan & Bovenkerk 1993). Op 
basis van de beschikbare gegevens kan worden gesteld dat allochtone jongens vaker met 
de politie in aanraking komen dan autochtone Nederlandse jongens met een vergelijk
bare sociaal-economische achtergrond (Maliepaard 1985; Junger 1990, Werdmölder & 
Meel 1993, Commissie Van Montfrans 1994, Leuw 1997). Van de Marokkaanse jongens 
heeft 33 procent een geregistreerd politiecontact in verband met het plegen van een 
strafbaar feit, bij Turkse en Surinaamse jongens is dit 23 procent en bij Nederlandse jon
gens uit een vergelijkbaar sociaal-economisch milieu 15 procent (Junger & Zeilstra 
1989). Vooral Marokkaanse jongens vallen in de verschillende onderzoekingen op door 
hun verhoudingsgewijs grote aantal politiecontacten. Antilliaanse jongens zouden net 
als Surinaamse jongens een tussenpositie innemen op dit gebied (Werdmölder & Meel 
1993). Turkse en Marokkaanse meisjes komen, vergeleken met Nederlandse, Surinaam-
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se en Antilliaanse leeftijd- en seksegenoten, nauwelijks met de politie in aanraking 
wegens delictgedrag. Dit hangt samen met de geringere bewegingsvrijheid van deze 
meisjes (Bouw 1995). 

Het aantal allochtone jongeren met politiecontacten heeft zijn weerslag op de popu
latie kinderbeschermingspupillen. Allochtone jongens zijn oververtegenwoordigd in de 
populatie die in het Nederlandse jeugdrechtssysteem het hardst worden aangepakt -
'aan het eind van de justitiële keten', zoals de Commissie Van Montfrans dit formuleert. 
Uit de jaarcijfers over 1994 van de justitiële jeugdinrichtingen blijkt dat in de opvangin
richtingen 63 procent van de in totaal ca. 360 jongeren (voornamelijk strafrechtelijk 
geplaatste jongens) van buitenlandse afkomst is (Linckens 1995). In 1995 ging het om 
66 procent (Linckens 1996). Dit percentage is geleidelijk gestegen: in 1985 was hun 
aandeel nog maar 27 procent. Van deze allochtone jongens is ongeveer de helft van 
Marokkaanse afkomst. Over de etnische achtergrond van de jongeren in de opvangin
richtingen in de jaren zestig en zeventig, en van de jongeren in de justitiële behandelin-
richtingen tussen 1960 en 1995, is niets bekend. 

Er zijn aanwijzingen dat de verontrusting over de criminaliteit onder allochtone 
jongens de werkwijze van justitiemensen beïnvloedt: zo verzocht de Directie Jeugdbe
scherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie de Raden voor de Kinderbe
scherming in een circulaire (d.d. 18-8-1992) hun werkwijze ten aanzien van Antilliaanse 
en Arubaanse jongeren aan te passen, omdat de justitiële instellingen in Nederland 
- aldus het Ministerie - in toenemende mate werden geconfronteerd met de zeer ernstige 
criminaliteit van deze jongens. Het Ministerie adviseerde expliciet de mogelijkheid van 
teruggeleiding naar het land van herkomst. 

Een duidelijke verklaring voor de stijging van de jeugdcriminaliteit in de afgelopen 
decennia in westerse samenlevingen wordt gegeven door de Amerikaanse criminoloog 
Felson (1994). Hij stelt dat de moderne samenleving criminaliteit in de hand werkt: 
'modern society delivers temptations while removing controls, thus producing more cri
me' (biz. 80). Volgens Felson is het toezicht van volwassenen op jongeren sterk afgeno
men en de verleiding om delictgedrag te vertonen toegenomen. Achtergronden hiervan 
zijn onder andere de verstedelijking en de toegenomen anonimiteit in de steden, de 
afname van de werkgelegenheid voor adolescenten, de toename van de opleidingseisen 
die aan jongeren worden gesteld, de schaalvergroting in het onderwijs, de toename van 
buitenshuis werkende ouders die hun kinderen na school zonder toezicht laten en de 
veranderingen in het uitgaansgedrag en in de vrijetijdsbesteding van jongeren (minder 
in en met het hele gezin). Door verschillende sociale ontwikkelingen zoals de toegeno
men welvaart, de opkomst van grote supermarkten en winkelcentra waar de goederen 
bij wijze van spreken voor het grijpen liggen, de toename van huishoudens met twee
verdieners bij wie overdag niemand thuis is, is er veel meer gelegenheid om delicten te 
plegen. Felson is van mening dat jongeren tegenwoordig weliswaar meer geld te beste
den hebben dan vroeger, eerder een seksuele relatie mogen beginnen en geregeld bij
baantjes hebben, maar dat hun maatschappelijke rol van minder betekenis is dan 
voorheen (zie ook Schuyt 1995, in de volgende subparagraaf). Door deze 'fundamental 
disruption of timing for basic social roles' (biz. 86) zijn jongeren eerder geneigd om zich 
in te laten met criminaliteit, terwijl de opkomst van nieuwe goederen in het leven van 
alledag (zoals telefoons, diepvriesmaaltijden, afwasmachines) zijns inziens strookt met 
een verzwakking van het gezinsleven en een afname van het toezicht van ouders en 
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andere volwassenen op jongeren. Dergelijke sociale veranderingen zijn niet bevorderlijk 
geweest voor hun ingroei in de samenleving maar wel voor hun criminaliteit: The con
clusion is that modern society puts adolescents in a position of greater participation in 
crime' (Felson 1994, biz. 75). 

Verschillende sociologen en criminologen hebben verklaringen geformuleerd voor 
de toename van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Net als Felson veronderstellen De 
Swaan (1992) en Kapteyn (1985, 1989, 1993) dat door een verzwakking van de externe 
controle voor veel jongeren de verleiding om het verkeerde pad op te gaan de afgelopen 
decennia groter is geworden. De controle door personeel en andere mensen in winkels, 
openbare gebouwen, op straat en in het openbaar vervoer is de afgelopen decennia ver
zwakt waardoor de gelegenheid om delicten te plegen groter is geworden (vgl. Commis
sie Van Montfrans 1994, Junger-Tas 1996, Schuyt 1995). Zij wijzen eveneens op de 
toename van stelenswaardige goederen als gevolg van de toegenomen welvaart in 
Nederland. Volgens De Vries dient de toegenomen geregistreerde criminaliteit van de 
afgelopen decennia daarom gerelativeerd te worden: 'Zou men de criminaliteitscijfers 
voor de verandering eens niet percenteren op het aantal Nederlanders maar op de veel
heid van hun kostbare bezittingen (auto's, videorecorders, cheques, juwelen) en zou 
men ook de sterk toegenomen uithuizigheid en mobiliteit van die Nederlanders in de 
berekening verdisconteren, dan zou waarschijnlijk een heel ander beeld ontstaan. Som
mige vormen van criminaliteit zijn, op die manier berekend, misschien gedaald in plaats 
van gestegen' (De Vries 1992, blz. 64). 

Alhoewel de absolute omvang van de criminaliteit van volwassenen veel groter is 
(en was) dan die van minderjarigen - meerderjarige mannen zijn verantwoordelijk voor 
73 procent van de geregistreerde criminaliteit, minderjarige jongens voor 15 procent 
(Eijken 1994) - lijken ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog in de geregistreerde 
jeugdcriminaliteit in Nederland de stelling van De Swaan en Kapteyn te ondersteunen. 
Hun benadering sluit aan bij de bekende sociale controle- of bindingentheorie van de 
criminoloog Hirschi (1969). Zowel in het werk van de civilisatietheoretici als in de socia
le controletheorie van Hirschi zijn de concepten sociale controle en zelfcontrole belang
rijk (voor een bespreking en vergelijking van de civilisatietheorie en de controletheorie, 
zie Wilterdink 1998; voor een uitleg van verschillende theoretische perspectieven in de 
criminologie, zie Nijboer 1997, Rutter & Giller 1983). De sociale controletheorie gaat uit 
van de gedachte dat mensen zich onthouden van delinquent gedrag wanneer zij zich 
sterk gebonden voelen aan de samenleving. 4 3 Dit zou vooral voor jongeren gelden. Als 
jongeren een goede binding hebben met hun ouders, de school en andere maatschappe
lijke instituties, zullen zij eerder geneigd zijn om zich te gedragen volgens de regels van 
de samenleving. 4 4 Volgens Hirschi en zijn navolgers zullen jongeren die minder gebon
den zijn aan en minder gesuperviseerd worden door hun ouders, leerkrachten en con
ventionele vrienden - jongeren kortom die niet goed geïntegreerd zijn in de samenleving 
- zich eerder laten beïnvloeden door delinquente leeftijdgenoten en zich vaker en ernsti
ger crimineel gedragen. De resultaten van verschillende onderzoeken hebben Hirschi's 
theorie bevestigd (voor een samenvatting van veel onderzoek, zie Rutter & Giller 1983, 
blz. 250,251). 

De belangrijkste representanten van Hirschi's sociale controletheorie in Nederland 
zijn Junger-Tas en Junger. De relevantie van deze theorie is door hun onderzoek empi
risch vastgesteld. Dit neemt niet weg dat zij in hun werk ook gebruik maken van ele
menten uit andere benaderingen. Op grond van diverse studies onderscheidt Junger-Tas 
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(1996) drie soorten achtergrondfactoren voor de ontwikkeling van crimineel gedrag: 
structurele achtergrondfactoren (lage sociaal economische status, werkloosheid, achter
standswijk, uitkeringsafhankelijkheid), factoren in het kind zelf (laag IQ, impulsiviteit, 
ADHD/hyperactiviteit) en gezinsfactoren (mishandeling, verwaarlozing, gebrekkig 
ouderlijk toezicht, conflicten). De aanwezigheid van één of een beperkt aantal risicofac
toren hoeft vanzelfsprekend niet tot problemen te leiden. De kans op deviant gedrag 
wordt groter bij kinderen die opgroeien in een gezin met meer risicofactoren, aldus Jun-
ger-Tas. De mate van ouderlijk toezicht, de mate en kwaliteit van discipline en de affec
tieve band tussen ouders en kind blijken de krachtigste voorspellers van delinquent 
gedrag te zijn (vgl. Mussen, Conger & Kagan 1979; Rutter 1982). 4 5 

Geïnspireerd door onder andere Hirschi's sociale controletheorie hebben Nijboer en 
Weerman (1998) onderzoek verricht naar veranderingen in de mate van delinquent 
gedrag bij jongens. Zoals verwacht bleken de bindingen van de jongens het plegen van 
delicten te beïnvloeden. Het delictgedrag had zelf ook weer consequenties voor de bin
dingen en attitudes. Volgens de onderzoekers hangt delinquentie in eerste instantie 
samen met zwakke bindingen, en heeft het later als een 'onafhankelijke variabele' 
gevolgen voor bijvoorbeeld de maatschappelijke kansen van de delictpleger. Wijzigingen 
in de levenssituatie van de jongens (verhuizen, weer naar school gaan, veranderingen in 
de gezinssituatie) blijken het delictgedrag te beïnvloeden, soms in een maatschappelijk 
meer aanvaardbare richting. Sociale en culturele omstandigheden zijn derhalve van 
invloed op individuele ontwikkelingen in crimineel gedrag (vgl. Junger-Tas 1996a). 

Doel van het kwantitatieve onderzoek van Junger (1990) was een verklaring te vinden 
voor de verschillen in de omvang van het gerapporteerde delinquente gedrag van 
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse jongens en het toetsen van de socia-
le-controletheorie. In dit onderzoek is delinquentie gemeten met behulp van de selfre-
porf-methode en door na te gaan of de jongens geregistreerde contacten hebben bij de 
politie of bij de Justitiële Documentatiedienst. De eerste methode bleek niet betrouw
baar te zijn om de criminaliteit van de Turkse en Marokkaanse jongens te meten. Een 
eventuele vertekening van de officiële criminaliteitscijfers viel derhalve niet uit te slui
ten. Op basis van literatuuronderzoek en secundaire analyse van gegevens uit eerder 
onderzoek concludeerde Junger dat er geen bewijs is voor selectiviteit in de registratie 
van politie en justitie. Deze bewering werd door Bovenkerk en zijn medewerkers tegen
gesproken (Bovenkerk, De Haan en Yesilgöz 1991; Bovenkerk 1992). In haar weer
woord wees Junger (1991) onder meer op de verschillen tussen de verschillende 
etnische groepen voor wat betreft de kans op politiecontacten. Bij Marokkanen lag het 
percentage op 33, bij Turken op 23, bij Hindoestanen was het percentage 17(!), bij Cre
olen 33, bij Javanen 26 en bij Nederlanders 15 procent. Zo selectief kan de politie niet te 
werk gaan, aldus Junger. 

Voor het onevenredige grote aantal jongens uit bepaalde etnische groeperingen met 
een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond dat in aanraking komt met politie en 
justitie, worden meerdere verklaringen gegeven dan alleen selectiviteit in het optreden 
van de politie. Volgens Kapteyn (1992) kan onder jonge allochtonen meer criminaliteit 
worden verwacht dan onder autochtone jongeren. Jonge allochtonen zouden vaker 
gesocialiseerd zijn in een 'bevelshuishouding', in meer autoritaire (gezins)milieus. Hier
door hebben zij een achterstand in de ontwikkeling van zelfcontrole en geweldsbeheer-
sing en plegen zij vaker delicten. De Swaan (1992) stelt dat de onderlinge beheersing 
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door onderhandeling die tegenwoordig in de Nederlandse samenleving dominant is, ver 
verwijderd ligt van de 'emotionele en relationele sturing' die in landen als Turkije, 
Marokko en Suriname gangbaar zijn. Bij de criminaliteit van sommige allochtone jonge
ren speelt de toegenomen werkloosheid een rol: 'Kinderen van immigranten komen op 
subtiele wijze in de laagste regionen van het onderwijsstelsel terecht en in de cruciale 
fase van de puberteit ontberen veel van deze kinderen de druk van sociale controle en 
het vermogen tot zelfcorrectie, nodig om hun scholing te continueren of om zich op de 
arbeidsmarkt staande te houden' (De Swaan 1992, blz. 17). Volgens De Swaan is voor 
sommige allochtone jongeren de korte-termijnoptie van druggebruik en criminaliteit 
aantrekkelijker dan de Iange-termijnoptie van zware inspanningen op school, veel opof
feringen van ontspanning en gezelligheid en vervolgens een redelijke kans op werk van 
laag niveau. Deze lange-termijnoptie is voor hen moeilijk te accepteren zonder een ster
ke druk van buitenaf. Functionarissen op Nederlandse scholen, clubhuizen en politiebu
reaus missen de overtuiging om hun macht te gebruiken: 'Vooral de onderwijzende en 
dienstverlenende beroepsgroepen in ons land zijn diep doordrenkt van de ethiek van de 
onderhandelingshuishouding en vinden het dan ook buitengewoon moeilijk om een 
bevelsstructuur op te leggen' (De Swaan 1992, blz. 23). 

Junger (1990) concludeert op basis van haar onderzoek dat een geringere ouderlijke 
supervisie dè factor is die de grotere kans op politiecontacten bij deze allochtone jongens 
verklaart. Uit haar onderzoek blijkt dat een goede integratie op school en in het gezin 
van wezenlijk belang is voor de jongens uit elke etnische groep. De hoeveelheid contro
le op de jongens houdt sterk verband met delinquentie. 

Bovenkerk acht Jüngers bevindingen over ouderlijke supervisie zeer goed te combi
neren met andere interpretaties dan de controletheorie: de lage sociaal-economische 
positie, de ontwrichtende migratie-achtergrond, de grotere generatiekloof met betrek
king tot waarden en normen dan bij Nederlandse jongeren en de slechte combineer
baarheid van uiteenlopende culturen (Bovenkerk 1992, vgl. Sansone 1992, Van 
Wetering 1992). Interessant is dat Bovenkerk (1994) het niet alleen over de immigran
ten van de jaren tachtig en negentig heeft - Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Suri
naamse groepen - maar ook over de jongeren uit eerdere decennia. Hij beschrijft 
bijvoorbeeld de Molukse jeugdcriminaliteit in Nederland. Molukse jongeren hebben in 
de jaren zeventig en begin jaren tachtig hoge'vermogen'äcriminaliteit gekend, die vaak 
samen ging met het gebruik van geweld! Nu is dié'g'éneratie volwassen en is het crimi
naliteitscijfer gedaald. Op dergelijke gegevens wordt wel vaker gewezen. Zeker nu er 
zoveel aandacht is voor de criminaliteit onder etnische minderheden is het van belang 
om te benadrukken dat bij verschillende allochtone groepen in verschillende landen de 
eerste generatie lage, de tweede hoge en de derde generatie weer lage criminaliteitscij
fers heeft (Bruinsma 1991). 4 6 

Het adviesrapport over de aanpak van jeugdcriminaliteit van de Commissie Van 
Montfrans (1994) besteedt eveneens aandacht aan de moeilijke maatschappelijke positie 
van de tweede generatie allochtone jongeren. De stap naar kleine of grotere criminaliteit 
wordt verklaard vanuit verschillende theorieën over criminaliteit: een gebrekkige bin
ding aan het conventionele deel van de samenleving, de toegenomen gelegenheid en de 
vermindering van de controle door andere mensen, de invloed van leeftijdgenoten, 
armoede, werkloosheid en sociale achterstanden (zie ook Junger-Tas 1996, 1997; Slot 
1996). De criminaliteit van allochtone jongeren wordt daarnaast verklaard vanuit de 
onverenigbaarheid van verschillende culturen. 
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Schuyt (1995) legt in zijn beleidsadvies Kwetsbare jongeren en hun toekomst een relatie 
tussen de vorming van een eigen identiteit en het ontstaan van delinquent gedrag bij 
allochtone (en autochtone) jongeren. In navolging van Felson is hij van mening dat jon
geren van nu maatschappelijk gezien minder nodig lijken dan vroeger; ze hoeven min
der mee te helpen in het huishouden, op het land of bij ander werk en ze hoeven minder 
voor broertjes en zusjes te zorgen. Er is in vergelijking met vroeger nog maar weinig 
werk waarbij een beroep wordt gedaan op de fysieke kracht van jonge mensen, vooral 
van jongens zonder opleiding. Gebreken in hun identiteitsontwikkeling en morele vor
ming houden verband met de toename van delinquent en ander problematisch gedrag 
en met de geringere plaats van laaggeschoolde jongeren in onze samenleving in combi
natie met werkloosheid, zo betoogt Schuyt. Ook volgens hem speelt de veranderde vorm 
van de sociale controle een belangrijke rol: 

'De informele sociale controle van vroeger dagen, waarbij fysieke nabijheid en 
sociale tradities zorgden voor een geslaagde socialisatie, is veranderd in een veel
heid van formele sociale controle: instanties die op een of andere manier, meestal 
zonder fysieke nabijheid, het gedrag controleren of proberen te sturen' (Schuyt 
1995, blz. 29). 

De geringere plaats van jongeren in de moderne samenleving en het sterk gewijzigde 
patroon van sociale controle werken voor bepaalde groepen allochtone jongeren extra 
nadelig, aldus Schuyt. Allochtone jongeren hebben het op de verschillende maatschap
pelijke terreinen moeilijker dan hun autochtone leeftijdgenoten en dit verklaart hun 
grotere aandeel in de criminaliteit. 

Uit verschillende recent verrichte onderzoekingen blijkt niet alleen de omvang maar ook 
de aard van de criminaliteit te verschillen naar etniciteit. Op basis van een gedegen 
bestudering van politiestatistieken, slachtoffergegevens en selfreport-gegevens sinds 
1980 in verschillende landen waaronder Nederland concludeert Junger-Tas (1996b) dat 
er naar alle waarschijnlijkheid sprake is van een stijging van het werkelijke aantal 
gepleegde geweldsmisdrijven door jongeren. Zij relateert deze toename aan de stijging, 
met name in de steden, van het aantal allochtonen en de marginalisering van grotere 
groepen mensen dan voorheen. Met verwijzing naar de Rapportage Minderheden 1995 
van het Sociaal Cultureel Planbureau schrijft zij: 'In degraded neighborhoods of Dutch 
cities with high concentrations of ethnic minorities, unemployed, poorly educated and 
impoverished residents, vicitimisation risks are considerably higher than in the more 
prosperous neighborhoods' (blz. 55, 56). Sociale uitsluiting van mensen is een van de 
grootste bedreigingen voor de stabiliteit en voorspoed in een samenleving, aldus Junger-
Tas. 

Uit meerdere onderzoekingen blijkt dat de delicten die bepaalde groepen allochtone 
jongens plegen vaker gepaard gaan met het gebruik van geweld (Van Hulst & Bos 1993, 
Werdmölder & Meel 1993; Beke & Kleiman 1992; Mooij 1994). Verklaringen voor deze 
verschillen lijken op die voor de grotere omvang van de criminaliteit onder allochtone 
jongeren. Werdmölder en Meel (1993) zoeken een verklaring voor de verschillen in de 
aard van de allochtone criminaliteit in de 'verbrokkelde' gezinsstructuur en de 'ontwor
teling' van de onderzochte etnische groepen - Turken, Marokkanen, Antillianen en 
Surinamers - en het gegeven dat allochtonen in de Nederlandse samenleving een groe
pering vormen die zich onderscheidt door een lage positie. Werdmölder (1990) volgde 
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enkele jaren een groep van 34 delinquente Marokkaanse jongens. Na vier jaar heeft hij 
vervolgonderzoek gedaan onder dezelfde jongens. Eén van de belangrijkste conclusies 
uit het follow-up onderzoek was dat er een proces gaande is van voortdurende margina
lisering, dat wil zeggen van afnemende participatie in belangrijke instituties, verminde
ring van de maatschappelijke weerbaarheid en van het zelfvertrouwen van de jongens. 
Twintig jongens leefden tijdens het vervolgonderzoek nog steeds aan de rand van de 
samenleving: ze waren allemaal werkloos, een groot deel van hen had geen vaste ver
blijfplaats, enkelen waren verslaafd en velen hadden veelvuldig wisselende partnerrela
ties. Tien jongens waren wel 'gereïntegreerd' in belangrijke instituties van de 
Nederlandse samenleving. Werk is het belangrijkste integratiemechanisme in de huidige 
samenleving, zo betoogt Werdmölder, maar onvoldoende voor langdurig werkloze 
Marokkaanse randgroepjongeren. Van belang is tevens een stabiliserende levenspartner, 
huwelijksbanden, hulp en steun van familieleden en soms lidmaatschap van een sport
club. 

Uit het onderzoek van Van Hulst en Bos (1993), die kwantitatief en kwalitatief on
derzoek hebben verricht naar de aard en omvang van de criminaliteit onder Curaçaose 
jongeren, blijkt dat de marginalisering van de jongeren al op jonge leeftijd op Curaçao is 
begonnen. Zoals Sansone (1992) constateerde bij Surinaams-Creoolse jongeren uit de 
lagere klasse in de jaren tachtig in Amsterdam, signaleren zij onder Antilliaanse jongeren 
een subcultuur van de armoede (vgl. Lewis 1968, Wilson 1989, Wacquant 1993). Vor
men van zelfuitsluiting, gedrag en waarden van de subcultuur worden overgedragen op 
een volgende generatie en raken uiteindelijk verankerd in de samenleving. Geweld zou 
dan gemakkelijker een onderdeel worden van de leefstijl van mensen (De Haan & Vos 
1993). 

Volgens de cultureel-antropoloog Blok (1991) komt het gebruik van geweld vaker 
voor in culturen met een sterk ontwikkeld eerbegrip. Dit zou de aard van de criminali
teit van Marokkaanse jongens beïnvloeden (Van Gemert & Van der Torre 1996), van 
Antilliaanse (Van San 1996), en van Turken (Bovenkerk 1994, Yesilgöz 1995). Volgens 
Blok is het gebruik van geweld niet altijd te begrijpen als een functioneel middel om een 
bepaald doel te bereiken. De expressieve kanten van geweld en de betekenis van het 
gedrag voor de (identiteit van de) dader worden zijns inziens te vaak over het hoofd 
gezien. Blok wijst op de nauwe verwevenheid van geweld met de constructie van man
lijkheid. Naar verwachting geldt dit vooral in milieus waar lichamelijke prestaties hoger 
worden gewaardeerd dan intellectuele (Van Bottenburg & Heilbron 1996, blz. 99). 4 7 

Ook de bevindingen van Junger-Tas e.a. (1994) op basis van een grootschalig onderzoek 
naar de jeugdcriminaliteit in verschillende (merendeels) Europese landen wijzen in die 
richting. Geweld blijkt vaker voor te komen onder jongeren met een laag opleidingsni
veau, terwijl er geen verband kan worden geconstateerd tussen sociale klasse en delin
quentie in het algemeen (Junger-Tas, Terlouw & Klein 1994, vgl. Rutter & Giller 1983). 
Franke (1991) stelt, in navolging van Kapteyn, dat veel allochtonen opgegroeid zijn in 
culturen en gezinnen waar de gevoeligheid rond het gebruik van geweld minder is dan 
in de Nederlandse samenleving. Vergelijkbare delicten kunnen volgens hem worden 
verwacht bij autochtone Nederlandse jongens die opgevoed zijn met veel externe dwang 
en in gezinnen waarin het gebruik van geweld normaal wordt gevonden. 

Uit de genoemde literatuur blijkt een toename van de gerapporteerde jeugdcrimina
liteit. Deze toename wordt veelal verklaard door de stijging van het werkelijke aantal 
delicten. Het is ook goed mogelijk dat er daarnaast sprake is van een registratie-effect. 
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Een toegenomen verontrusting onder volwassenen in de jaren tachtig en negentig over 
dezelfde of vergelijkbare problemen zou eveneens een verklaring kunnen zijn voor de 
stijging van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. De volgende paragrafen laten zien welk 
licht de onderzochte dossiers op de aard, de ernst en de aanpak van jeugdcriminaliteit 
werpen. De verschillen naar het soort maatregel, sekse, leeftijd en etnische/nationale 
herkomst zijn in de analyse betrokken. 

3 De cijfers volgens de onderzochte OTS-dossiers 
Allerlei vormen van ernstige en minder ernstige jeugdcriminaliteit kwamen voor in 83 
van de 182 onderzochte Dordtse OTS-dossiers, dat wil zeggen in 46 procent. 4 8 Tussen 
1960 en 1995 bleef dit percentage vrij stabiel. In 49 procent van de 67 OTS-dossiers uit 
de jaren zestig kwam jeugdcriminaliteit voor, in 43 procent van de 44 OTS-dossiers uit 
de jaren zeventig, en in 44 procent van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negen
tig. De meeste delicten werden gepleegd door jongens in de adolescentie, samen met 
leeftijdgenoten. In de OTS-dossiers van adolescente jongens uit de jaren zestig lag het 
percentage gevallen van jeugdcriminaliteit op 85 (17 van de 20). In de jaren zeventig 
was dat 85 procent ( 11 van de 13) en in de jaren tachtig en negentig 89 procent (24 van 
de 27). 

Zoals verwacht vertoonden meisjes veel minder delictgedrag dan jongens. Criminali
teit kwam voor in 63 procent (64) van de 101 OTS-dossiers over jongens (kinderen en 
adolescenten) en in 23 procent (19 van de 81) van die van meisjes (Chi2=28.86, df=l, 
p<.0001). Wat betreft de prevalentie van meisjescriminaliteit laten de onderzochte 
Dordtse OTS-dossiers een afname zien. Jeugdcriminaliteit kwam in 31 procent van de 29 
OTS-dossiers van meisjes uit de jaren zestig voor, in 19 procent van de 21 OTS-dossiers 
over meisjes uit de jaren zeventig en in 19 procent van de 31 OTS-dossiers van meisjes 
uit de jaren tachtig en negentig. Of deze afname te maken heeft met een reële afname 
van de meisjescriminaliteit valt te betwijfelen. Hoogstwaarschijnlijk - de resultaten van 
mijn kwalitatieve analyse zullen dat straks laten zien - hebben we hier te maken met een 
registratie-effect. Minder ernstige criminaliteit leek in de loop der onderzoeksperiode 
minder erg gevonden te worden en minder de moeite van het registreren waard. 

Zoals vermeld zijn allochtonen in deze studie oververtegenwoordigd. Van de 55 
allochtone kinderen en adolescenten in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers maakte 38 
procent zich schuldig aan strafbare feiten. Bij de 127 autochtone jeugdigen was dit 49 
procent. In de OTS-dossiers uit de jaren zestig is het percentage allochtone jeugdigen 
met delictgedrag beduidend kleiner dan dat van de autochtoon Nederlandse jeugdigen -
29 tegenover 55 procent. In de jaren zeventig, tachtig en negentig verschillen beide 
groepen niet noemenswaard van elkaar. In de OTS-dossiers uit de jaren zeventig ver
toonde 45 procent van de allochtone jeugdigen crimineel gedrag en 42 procent van de 
autochtone jeugdigen. Jeugdcriminaliteit kwam in 40 procent van de OTS-dossiers uit 
de jaren tachtig en negentig van allochtonen voor en in 46 procent van die van autoch
tonen. Corrigeren we voor sekse en nemen we alleen de onderzochte Dordtse OTS-dos
siers van jongens, dan verschillen beide groepen in de recente periode evenmin 
significant van elkaar. In de jaren-zestig-dossiers waren de allochtone jongens minder 
delinquent (67 versus 50 procent, dat wil zeggen 20 van de 30 tegenover 4 van de 8). In 
de dossiers uit de jaren zeventig waren autochtone jongens minder delinquent (61 ver
sus 80 procent - dat wil zeggen 11 van de 18 en 4 van de 5), net als in de jaren tachtig en 
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negentig (61 versus 65 procent, dat wil zeggen 14 van de 23 en 11 van de 17 jongens). 
Autochtone meisjes gedroegen zich in de onderzochte dossiers vaker delinquent dan 
allochtone meisjes (17 van de 56 Nederlandse meisjes (30 procent) tegenover 2 van de 
25 allochtone meisjes (8 procent); Chi2=4.81, df=l, p<.05). 

De stijging van de jeugdcriminaliteit van de laatste vijftien jaar wordt regelmatig toege
schreven aan de toegenomen jeugdwerkloosheid (Jongman & Henkes 1982; Commissie 
Van Montfrans 1994). Verondersteld wordt dat jongeren die delinquent gedrag vertonen 
en werkloos zijn minder reden hebben om met dat gedrag te stoppen (Jongman e.a. 
1991). De Vries (1992) veronderstelt iets dergelijks: hoe gemakkelijker de arbeidsmarkt 
jongeren weet op te nemen, hoe minder hun hinderkracht opvalt (de term is van De 
S waan). Uit onderhavig dossieronderzoek bleek een significant verband tussen het voor
komen van (periodes van) werkloosheid van de jongere en jeugddelinquentie. Van de 
28 jongeren zonder school of werk vertoonde 93 procent delinquent gedrag; bij de 122 
schoolgaande of werkende jongeren was dit 43 procent (Chi2=22.31, df=l, p<.0001). De 
recente OTS-dossiers weerspiegelen de vermindering van de werkgelegenheid in de 
jaren tachtig. Van de groep adolescente jongens en meisjes in de dossiers uit de jaren 
tachtig en negentig was 38 procent zonder werk of school. In de jaren zestig en zeventig 
was dit slechts 12 procent. De betekenis van de samenhang tussen jeugdwerkloosheid en 
criminaliteit in de onderzochte OTS-dossiers blijft onduidelijk. Jeugdwerkloosheid kan 
bijvoorbeeld een ongeschreven extra indicatie zijn voor het opleggen van een kinderbe
schermingsmaatregel in geval van jeugdcriminaliteit. Over de richting van de samen
hang geeft het dossiermateriaal evenmin uitsluitsel. Sommige jongens gaven hun 
werkloosheid, meestal in combinatie met verveling, als verklaring voor hun delictge
drag. Voor anderen was de opbrengst van hun criminele activiteiten op een gegeven 
moment zo groot, dat de jongens besloten hun baan op te zeggen. 

Wat betreft de omvang van de criminaliteit per persoon leek er sprake te zijn van een 
verzwaring van de jeugdcriminaliteit. De aantallen gepleegde delicten voordat een 
ondertoezichtstelling werd opgelegd, werden in de loop van de onderzoeksperiode gro
ter. In de jaren zestig had 19 procent van de daders (5 van de 26 bij wie aantallen 
genoemd werden) meer dan zeven delicten op zijn naam staan ten tijde van het raads
onderzoek. In de jaren zeventig was dat 29 procent (4 van de 14 jeugdigen met delictge
drag bij wie aantallen genoemd werden), en in de jaren tachtig en negentig 68 procent 
(15 van de 22 jeugdigen met delictgedrag bij wie aantallen genoemd werden). 

Ook de recidivecijfers in de onderzochte OTS-dossiers lijken een aanwijzing te zijn 
voor een verzwaring van het delictgedrag van de jongeren. De recidive gedurende de 
looptijd van de maatregel was in de recente dossiers groter dan in de oude dossiers. Reci
dive kwam voor in 21 procent van de 67 onderzochte Dordtse OTS-dossiers (allochtoon 
en autochtoon) uit de jaren zestig, in 27 procent van de 44 dossiers uit de jaren zeventig 
en in 34 procent van de 71 dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Dit zou ook kunnen 
wijzen op een vermindering van de effectiviteit van de justitiële kinderbescherming in 
het gekozen arrondissement in geval van jeugdcriminaliteit. Omdat de oververtegen
woordiging van allochtonen een vertekenende rol kan spelen, heb ik de recidivecijfers 
van de autochtone jongeren in de onderzochte OTS-dossiers apart bekeken. In de OTS-
dossiers van autochtone jongeren uit de jaren zestig kwam recidive bij 13 van de 53 (24 
procent) gevallen voor, in de jaren zeventig in 8 van de 33 OTS-dossiers (24 procent) en 
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in de jaren tachtig en negentig in 14 van de 41 OTS-dossiers (34 procent). Of hier spra
ke is van een trend in de kinderbescherming, kan op basis van deze cijfers niet worden 
gesteld. 

Geweldscriminaliteit - een andere indicatie voor de ernst van het delictgedrag - leek 
in de OTS-dossiers een 'uitvinding' vooral van allochtone jongens in de jaren tachtig en 
negentig. Dit komt overeen met de gegevens uit de hiervoor besproken literatuur. In 
vrijwel alle gevallen ging het overigens om jongens die zich tevens schuldig hadden 
gemaakt aan vermogensdelicten (zie verder paragraaf 5). 

Een relatie tussen drugsproblemen en het gebruik van geweld, zoals in de Verenigde 
Staten is aangetoond, kon moeilijk worden gelegd (vgl. Haen-Marshall & Bovenkerk 
1994). Zowel gewelddadige als vermogensdelinquente jongeren gebruikten regelmatig 
(soft)drugs, maar verschillende jongeren meldden dat ze drugs gingen gebruiken tijdens 
hun verblijf in een inrichting, onder invloed van medebewoners. 

De psychiater Doreleijers (1995) constateerde een samenhang tussen ernstige crimi
naliteit en psychiatrische stoornissen bij een groep van circa honderd voorgeleide jonge
ren. Verondersteld wordt dat de kinderbeschermingspopulatie 'psychiatrischer' is 
geworden (Boendermaker 1995). Deze ontwikkelingen blijken niet uit het door mij 
onderzochte dossiermateriaal. 

Hoewel jeugdcrimininaliteit in 46 procent van de 182 onderzochte OTS-dossiers voor
kwam, was het minder vaak de aanleiding of een reden voor het opleggen van de maat
regelen. In 37 procent van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig was jeugdcriminaliteit 
de aanleiding voor het raadsonderzoek, in 25 procent van de 44 OTS-dossiers uit de 
jaren zeventig en in 32 procent van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 
Bij het formuleren van de redenen voor het treffen van de maatregelen zoals deze ver
meld stonden in de conclusie van de raadsmedewerker of in het raadsrequest waren 
deze verschillen tussen de jaren zeventig en de jaren tachtig en negentig vergelijkbaar. 
De percentages varieerden van 43 in de jaren zestig, 25 in de jaren zeventig en 33 in de 
OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. In de overige OTS-dossiers waarin sprake 
was van jeugdcriminaliteit stonden de delicten elders in de rapportages beschreven. 

Jeugdcriminaliteit werd in de OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig wel vaker 
dan in de jaren zeventig een reden voor het opleggen van de maatregel, maar het ver
schil was slechts 7 procent. Het percentage jongeren in de onderzochte OTS-dossiers dat 
wegens jeugdcriminaliteit met de justitiële kinderbescherming werd geconfronteerd, 
nam in de jaren zeventig enigszins af en vervolgens, in de jaren tachtig weer iets toe. In 
de presentatie van de resultaten van de kwalitatieve analyse van het dossiermateriaal zal 
dit nader worden besproken. Eerst volgt echter in paragraaf 4 een analyse van de veran
dering van de aard van hun delictgedrag. 

4 De toegenomen ernst van de jeugdcriminaliteit 
In de dossiers van ondertoezichtgestelde pupillen uit de jaren zestig bestonden de delic
ten uit diefstal van snoep, benzine, bromfietsgereedschap, een ring gevonden op het 
werk, enkele honderden guldens van familieleden, van een sigarettenkoker uit een 
geparkeerde auto die niet op slot stond, diefstal van een bromfiets en een radio, het 
besmeuren van ruiten met modder, het rukken van takken van bomen en het trekken 
van bloeiende planten uit de grond. In al deze gevallen maakte de politie proces-verbaal 

134 



op en werd de zaak hoog opgenomen. 4 9 In deze periode werden de meeste jongens en 
meisjes die delinquent gedrag vertoonden in het kader van de ondertoezichtstelling 
jarenlang uit huis geplaatst. De jongens uit de jaren zestig die jeugd-tbr kregen, toen de 
zwaarste strafrechtelijke maatregel, waren zogenaamde recidivisten. Brommers waren 
ook bij hen bijzonder in trek. De aard van hun delicten leek erg op die van de onder toe
zicht gestelde jongens; de omvang van het aantal delicten per persoon lag alleen (veel) 
hoger. Zij kwamen in hun kindertijd in aanraking met de politie, bijvoorbeeld in ver
band met diefstal van snoepgoed, van een paar gulden of een kano van een vriendje en 
kregen vervolgens in hun adolescentiefase jeugd-tbr opgelegd voor bijvoorbeeld meer
malen gepleegde diefstallen van brommers, een suède jasje, en joyriding op die brom
mers. De maatregel van jeugd-tbr in combinatie met plaatsing in huizen van bewaring 
en rijksinrichtingen kon in zulke gevallen vier jaar duren. 

De geweldsdelicten betroffen in deze periode wanhopige acties van jongens die 
weten dat ze worden opgesloten, zoals een kat in het nauw rare sprongen kan maken. 
Eén jongen mishandelde samen met zijn vader drie politieagenten die de jongen pro
beerden te arresteren, een ander probeerde tijdens de terechtzitting te ontsnappen door 
een wachtmeester van de politie en een parketwachter aan te vallen met een ijzeren ket
ting. Een heel ander geval betrof een zeventienjarige jongen die 'achterlijk' werd 
genoemd. Hij probeerde op een middag zijn zevenjarige nichtje te wurgen en ontucht te 
plegen met zijn zusje van dertien onder bedreiging met een stuk ijzer. 

In de loop van de onderzoeksperiode werden de gepleegde delicten geleidelijk ernstiger 
van aard, zowel bij de civielrechtelijke als de strafrechtelijke maatregelen. In de jaren 
zeventig was de frequentie en de opbrengst van de delicten groter dan in de jaren zestig. 
Joël, een jongen van zestien, werd bijvoorbeeld in 1976 een jaar onder toezicht gesteld 
omdat hij een portefeuille met inhoud uit de lerarengarderobe had gestolen, in het huis 
van een vriend eerst 100 en een paar weken later 1400 gulden had ontvreemd, een por
temonnee met 65 gulden in een bioscoop, zakmessen uit een winkel en thuis meerma
len geld uit de portemonnee van zijn moeder had weggenomen [J-Nl-16/76c]. In 1975 
was hij eerder in aanraking met de kinderrechter geweest omdat hij een luchtdrukpis
tool bij zich had gedragen. Deze zaak werd toen geseponeerd. Twee jongens, Loek en 
Rico, kregen in de jaren zeventig respectievelijk jeugd-tbr en de maatregel van buitenge
wone behandeling opgelegd (de pendant van de huidige TBS in het strafrecht voor 
meerderjarigen). Loek kwam vanaf zijn achtste jaar met de politie in aanraking [J-Nl-
15/tbr]. In de loop der tijd ging het van kwaad tot erger. Aanvankelijk stal hij samen met 
zijn broertje lege flessen achter een winkel die hij vervolgens inwisselde voor statiegeld. 
Later maakte hij zich schuldig aan diefstal van portemonnees met geld uit een zwembad, 
snoep, een roeiboot, fietsen, brommers en een keer van 800 gulden. Wegens diefstallen 
van en uit auto's kreeg hij in 1972 acht weken tuchtschoolstraf en voorwaardelijke 
jeugd-tbr opgelegd. Deze maatregel werd onvoorwaardelijk opgelegd nadat Loek ver
dacht werd van diefstal door middel van braak en de rijksinrichting probeerde te ont
vluchten door een groepsleider met een ijzeren staaf neer te slaan. Na vijf jaar jeugd-tbr 
en een verblijf in verschillende jeugdinrichtingen, rijkspsychiatrische inrichtingen en 
maandenlange onderbrekingen door ontvluchtingen en aansluitende passantplaatsingen 
in verschillende huizen van bewaring, werd de terbeschikkingstelling opgeheven. De 
jongen had er toen in totaal twaalf jaar kinderbeschermingsbemoeienis opzitten. 
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In 1978 kreeg Rico de maatregel van buitengewone behandeling nadat hij een vrouw had 
verkracht onder bedreiging met een pistool [J-Su-17/78BB]. Hij was eerder met de politie 
in aanraking geweest wegens diefstal van bromfietsen, fietsen, en een juwelenkistje uit 
een flat waarvan de deur open stond. Hij vroeg daarna per brief geld aan de eigenaresse 
van het kistje in ruil voor haar juwelen. De BB-maatregel werd na twee jaar beëindigd. 

De vermogensdelinquentie was ernstiger van aard geworden, maar het beeld van de 
aard van de geweldsdelicten in de dossiers uit de jaren zeventig verschilde niet noe
menswaard van dat uit de jaren zestig. Het ging hier eveneens om een ontsnapping en 
daarnaast om een verkrachting. 

Straatroof met behulp van een wapen en openlijke geweldpleging uit verveling ver
scheen in de dossiers vanaf het begin van de jaren tachtig. Diefstal van, en 'joyriding' op 
een brommer waren geen redenen meer om adolescente jongens met een maatregel van 
kinderbescherming te confronteren. Grote aantallen vermogensdelicten en wapenbezit 
kwamen hiervoor in de plaats. In zowel de OTS-dossiers als de dossiers van de pupillen 
die een zwaardere maatregel kregen opgelegd, bestond het delictgedrag van de jongens 
in de jaren tachtig en negentig uit meermalen gepleegde inbraken, straatroof, autokra
ken, winkeldiefstallen, afpersing, zware mishandeling en andere geweldsdelicten. Voor
dat Ibrahim bijvoorbeeld aangemeld werd bij de Raad, was hij al verschillende keren 
opgepakt door de politie [J-Tu-13/84c]. Na het uitspreken van de civielrechtelijke 
ondertoezichtstelling bleef hij met de politie in aanraking komen. De aanleiding varieer
de: diefstal in vereniging, diefstal met geweldpleging, een paar inbraken en tasjesroof. 
Eén slachtoffer werd met een gecompliceerde beenbreuk in het ziekenhuis opgenomen. 
Ibrahim kreeg twee maanden tuchtschool; hij had echter een redelijk contact met zijn 
ouders en mocht weer naar huis. 

De adolescente jongens scoorden per persoon hoge aantallen vermogensdelicten. 
Sander bijvoorbeeld pleegde volgens het rapport van de Raad voor de Kinderbescher
ming per nacht circa dertig auto-inbraken [J-Nl-15b/88s]. Vooral de allochtone jongens 
pleegden zware geweldsdelicten naast hun vermogenscriminaliteit, maar dit gedrag 
kwam ook voor in de dossiers van autochtone Nederlanders. De allochtone jongens wer
den in de onderzochte recente dossiers vaker in een gesloten setting geplaatst dan de 
autochtoon Nederlandse jongens. Deze aanpak kon vrijwel geheel worden verklaard uit 
de aard van hun delicten. Geweld tegen personen wordt zwaarder bestraft dan (om
vangrijkere) delicten tegen bezit. Op één na hebben alle geweldplegers in de dossiers in 
het kader van hun uithuisplaatsing een korte of langere periode in een gesloten setting 
doorgebracht. 

Snoep, geld uit moeders portemonnee, een step of een fiets die niet op slot stond, waren 
stelenswaardige goederen in de jaren-zestig-dossiers van kinderen jonger dan twaalf 
jaar. In de recente dossiers maakten jonge kinderen met crimineel gedrag zich vooral 
schuldig aan winkeldiefstallen. Eén meisje van zeven kwam in 1985 in contact met de 
politie omdat ze meermalen op heterdaad was betrapt tijdens het 'proletarisch winkelen' 
in een supermarkt. Haar moeder (26 jaar oud) stond alleen voor de zorg van vier kinde
ren en kon financieel niet rondkomen. Meestal ging het bij de vermogensdelicten door 
de 'twaalf-minners' in de recente dossiers om kleine bedragen. Wel kan worden gesteld 
dat vergeleken met de jaren zestig ook de opbrengst van criminaliteit in deze leeftijdsca
tegorie groter is geworden. 
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Of de feitelijke criminaliteit van kinderen jonger dan twaalf jaar sinds de jaren zestig is 
toe- of afgenomen, is op basis van mijn gegevens niet te zeggen. In 9 van de 33 OTS-dos-
siers van kinderen jonger dan twaalf jaar uit de jaren zestig kwam kindercriminaliteit 
voor (27 procent), in 5 van de 19 OTS-dossiers van twaalf-minners uit de jaren zeventig 
(26 procent) en in 2 van de 26 OTS-dossiers van kinderen jonger dan 12 jaar uit de jaren 
tachtig en negentig (7 procent). De cijfers suggereren dus een afname, maar dit heeft 
hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat in de jaren zestig en zeventig kindercri
minaliteit nog een reden voor justitieel ingrijpen was. In de jaren tachtig en negentig 
was dit niet langer het geval. Heel soms leidde dit gedrag in de recente periode tot poli
tiecontacten maar die hadden verder geen gevolgen. 'Kattekwaad' en 'deliktjes' zijn 
tegenwoordig nauwelijks de moeite waard om over te rapporteren. Voor de stelling dat 
jeugdcriminelen op steeds jongere leeftijd voor de kinderrechter verschijnen, werd geen 
ondersteuning gevonden in het onderhavige dossiermateriaal. 

De ontwikkeling van de meisjescriminaliteit geeft een vergelijkbaar beeld. Meisjes kregen 
- in tegenstelling tot de jaren zestig - in de jaren zeventig, tachtig en negentig zelden 
wegens strafbare feiten een maatregel opgelegd. Zij werden geconfronteerd met een 
maatregel omdat hun ouders hen 'niet meer aankonden', de meisjes suïcidaal of seksueel 
ontremd werden genoemd, of vanwege andere gedragsproblemen zoals weglopen of 
zwerven. In de jaren zeventig, tachtig en negentig was meisjescriminaliteit veel minder 
vaak een van de redenen voor de ondertoezichtstelling dan in de jaren zestig, terwijl het 
delinquente gedrag van meisjes net als dat van jongens wel ernstiger van aard werd. Zo 
werd Dientje in 1966 drie jaar strafrechtelijk onder toezicht gesteld naar aanleiding van 
de diefstal van twintig rollen snoep [M-Nl-16/66s]. Ze moest een jaar in een gesloten 
jeugdinrichting verblijven en acht maanden in een tehuis. Louise, een leeftijdgenootje uit 
de jaren-tachtig- en negentig-steekproef, werd onder toezicht gesteld omdat haar moeder 
haar niet meer aankon [M-Nl-16/89c]. Dit meisje stal thuis geld en goederen, bedreigde 
haar moeder en haar zus, en kwam regelmatig met de politie in aanraking wegens haar 
aandeel bij het plegen van straatroven en inbraken. De ondertoezichtstelling duurde een 
kleine twee jaar, totdat Louise achttien jaar werd. Ze verbleef zeven maanden in drie ver
schillende tehuizen, waar ze veelvuldig wegliep. Net als de jongens vertoonden enkele 
meisjes in de recente periode zwaar delictgedrag. Vergeleken met de jongenscriminaliteit 
bleef de ernst van de meisjescriminaliteit echter van weinig betekenis. 

5 De ouder-kind relatie, vroeger en nu 
In de literatuur over jeugdcriminaliteit blijkt een sterke samenhang tussen de opvoe-
dings- en gezinscultuur en delinquent gedrag. Van belang zijn bijvoorbeeld de binding 
tussen ouders en kinderen en ouderlijke supervisie (Hirschi 1969, Junger 1990, Junger-
Tas c.s. 1994, Junger-Tas 1996, Nijboer 1996), culturele ontworteling (Bovenkerk 1994, 
Werdmölder & Meel 1993), etnische afkomst (Junger & Zeilstra 1989, Commissie Van 
Montfrans 1994) en een autoritaire en gewelddadige (Kapteyn 1989, Franke 1991, De 
Swaan 1992) en/of inconsequente opvoeding (Junger-Tas 1996). Uit internationaal ver
gelijkend onderzoek van Junger-Tas c.s. (1994) op basis van selfreport gegevens blijkt 
dat ouderlijk toezicht een van de sterkste voorspellers is van later delinquent gedrag in 
verschillende Europese landen waaronder Nederland. Welk licht werpen de dossiergege
vens op deze factoren? 

137 



Wat betreft de sterkte van de ouder-kind relatie heb ik gekeken naar de verblijfplaats 
van het kind tijdens het raadsonderzoek. In een onderzoek van Vlaardingerbroek over 
de periode 1982-1986 was 46 procent van de OTS-pupillen al uithuisgeplaatst ten tijde 
van de aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming. Slechts 18 procent werd na 
het opleggen van de ondertoezichtstelling uit huis geplaatst (Vlaardingerbroek 1987, 
aangehaald door De Savornin Lohman 1997). In de door mij onderzochte OTS-dossiers 
uit de jaren zestig en zeventig woonden respectievelijk 85 en 84 procent van de jongeren 
met crimineel gedrag bij (één van de) ouders ten tijde van de aanmelding bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. In de OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig was dit 
58 procent. In deze periode waren vier jongeren zwervende ten tijde van de aanmelding. 
In de jaren zestig en zeventig kwam dat niet voor, niet in de OTS-dossiers en niet in de 
dossiers van de zwaardere maatregelpupillen. De kinderen in tehuizen en pleeggezinnen 
stonden toen onder strikte controle en discipline. De thuiswonende pupillen in de recen
te OTS-dossiers woonden bovendien minder vaak dan vroeger feitelijk bij hun ouders in 
één huis. Kinderen woonden dan bijvoorbeeld in het huis van hun moeder, die meestal 
in het huis van haar vriend verbleef. 

Ouders leken zich vroeger ook sneller ongerust te maken over het gedrag van hun 
kinderen dan in de recente periode. De moeder van Frank bijvoorbeeld, meldde haar 
zestienjarige zoon in 1962 aan bij de Raad voor de kinderbescherming, omdat zij van 
mening was dat hij in een inrichting 'wat bijgeschaafd' diende te worden. Frank dronk af 
en toe te veel, had thuis wat geld weggenomen, zich schuldig gemaakt aan joyriding op 
een brommer en 'hij kwam zelfs een keer om half twee 's nachts thuis'. De jongen werd 
met medewerking van de ouders ter observatie in een gesloten inrichting opgenomen, 
en vervolgens in een tehuis en pleeggezin geplaatst. Delinquent en tegendraads gedrag 
leidde toen eerder tot correcties van de ouders dan tegenwoordig. Verontrusting over 
dergelijk wangedrag kwam bij de ouders in de dossiers uit de recente periode niet voor. 

Zoals vermeld was de jeugdcriminaliteit in zowel de OTS-dossiers als in de dossiers 
van zwaardere maatregelpupillen uit de recente periode ernstiger van aard. Vooral de 
criminaliteit van jongeren die zich schuldig maken aan vermogensdelicten in combinatie 
met geweldsdelicten, bedreiging en wapenbezit wordt alom als zwaar getypeerd. Het 
betrof hier 9 civielrechtelijke, 3 strafrechtelijke ondertoezichtstellingen, en 10 maatrege
len van buitengewone behandeling. De jongeren in deze dossiers waren zowel van niet-
Nederlandse als van Nederlandse afkomst. De delicten die gepaard gingen met geweld 
deden zich in mijn steekproef uit de jaren tachtig en negentig voor in de dossiers van 
vier jongens van Marokkaanse afkomst (N=5), twee jongens van Turkse afkomst (N=2), 
twee Surinaamse jongens (N=4), drie Antilliaanse jongens (N=6), één half Neder
lands/half Indonesische jongen, zeven autochtone Nederlandse jongens (N=26), twee 
autochtoon Nederlandse meisjes (N=20) en één op tweejarige leeftijd geadopteerd meis
je afkomstig uit India. 

De eerder beschreven veronderstelling dat jongeren die met veel fysieke dwang zijn 
opgevoed eerder geneigd zijn om geweld te gebruiken, ging soms wel en soms niet op. 
Sommige hardhandig opgevoede jongeren ontwikkelden juist een afkeer van geweld en 
vrijblijvend opgevoede jongeren pleegden gewelddadig gedrag (vgl. Dijkstra 1995). Bij 
Omar, een Marokkaanse jongen, leidde geweld wel tot geweld. Vanaf zijn zevende jaar 
werd hij regelmatig mishandeld door zijn vader [J-Ma-14/89S], Om vaders straffen te 
ontlopen kwam de jongen 's nachts soms niet thuis. Omar werd veroordeeld vanwege 
herhaaldelijk gepleegde vermogensdelicten, diefstal met geweld en afpersing, het mis-
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handelen en bedreigen van minderjarige jongens en verkrachting. Zo had hij een verhit
te moersleutel in de anus van een minderjarige jongen geduwd en met zijn voet verder 
geduwd. De sadistisch-agressieve delicten werden gepleegd samen met een minderjarige 
Surinaamse vriend uit de buurt. Omar kreeg vijf maanden tuchtschool, en verbleef 
gedurende de drie jaar durende ondertoezichtstelling anderhalf jaar in een rijksinrich
ting. Martin echter werd op een vergelijkbare manier als Omar opgevoed, '... als een 
Marinier, die altijd paraat moet staan'. Hij kreeg een 'Spartaanse opvoeding' waarbij hij 
'slaag kreeg met de pollepel' [J-Nl-16b/88s]. Volgens een psychologisch rapport opge
maakt in de rijksinrichting eiste Martins vader totale onderwerping van zijn zoon en 
leerde hij hem tegelijkertijd allerlei vechttechnieken onder het motto: 'je moet eerst ste
ken, voor ze jou kunnen steken' en 'als je één klap krijgt, geef je er twee terug'. Martin 
werd een jaar onder toezicht gesteld en verbleef vier maanden in een rijksinrichting 
onder meer vanwege een 'verontrustende reeks diefstallen en een onzeker toekomstper
spectief'. De betrokken hulpverleners meenden dat er bij Martin sprake was van 'een 
angstvallige behoefte om agressie te vermijden'. 

Een ander voorbeeld was Bob [J-Nl-14/88c]. Hij werd op een vrijblijvende manier 
opgevoed. Zijn ouders waren gescheiden en de moeder kon de jongen weinig structuur 
bieden. Bob had uit verveling verschillende diefstallen gepleegd en een gehandicapte 
jongen mishandeld. Hij stond ruim driejaar, totdat hij achttien werd, onder toezicht van 
de kinderrechter en woonde afwisselend bij zijn moeder, zijn vader en zijn oom/voor
malige stiefvader. 

De relatie tussen een autoritaire en gewelddadige opvoeding en het plegen van 
geweldsdelicten leek te lopen via de mate van ontwrichtheid van het gezin. De dossiers 
tonen vooral een samenhang tussen het gebruik van ernstig geweld, onrust en verveling 
bij de jongeren, en de afwezigheid van of verstoting door de ouders. In deze dossiers 
komt het bij voorbeeld voor dat ouders onenigheid hebben na de echtscheiding, omdat 
zij allebei hun kind niet willen. Of dat een vader zijn vrouw en twee kinderen mishan
delt waarop de vrouw wegloopt van huis en slechts één van de twee kinderen mee
neemt. 'Mijn grootste probleem is dat ik zo'n rotleven heb gehad', vertelde Belinda 
tijdens het persoonlijkheidsonderzoek in de rijksinrichting. Deze uitspraak ging in extre
me mate op voor alle jeugdige geweldplegers in de dossiers. Belinda stond twee jaar 
onder de zwaarste strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen, de plaatsing in een inrich
ting voor buitengewone behandeling, nadat ze een serie inbraken had gepleegd en een 
overval in vereniging op een benzinepomp [M-N1-17/92BB]. Als zij zich rot voelde 
bekraste zij zichzelf totdat ze begon te bloeden of sloeg ze iemand op straat in elkaar. 
Belinda's moeder gebruikte veel geweld in de opvoeding. Haar dochter lag vanaf haar 
vijfde jaar regelmatig in het ziekenhuis in verband met botbreuken, eetproblemen en 
andere ongemakken. Op haar dertiende werd ze in een tehuis geplaatst en verwisselde 
ze in vier jaar tijd elf verschillende verblijfplaatsen met een leven op straat. In die tijd 
woonde ze ook nog even bij haar vader. Zij kreeg al snel ruzie met haar stiefmoeder. Op 
de poging van haar vader om door praten haar gedrag te veranderen, reageerde ze niet 
op de gewenste manier. Toen weigerde de vader nog één woord met zijn dochter te wis
selen en werd Belinda weer op straat gezet. 

Clinton - een Antilliaanse jongen van zestien - beroofde iemand onder bedreiging 
van een mes [J-An-16/92BB]. Het slachtoffer stierf. Vóór dit delict was hij vaker met de 
politie in aanraking geweest wegens delicten al dan niet met geweld en meestal in vere
niging. Toen hij nog op Curaçao woonde, werkte zijn alleenstaande moeder dag en 
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nacht om genoeg geld te verdienen voor haar negen kinderen. Op tienjarige leeftijd 
werd Clinton in een tehuis geplaatst. Volgens het dossier werd hij op twaalfjarige leeftijd 
door zijn moeder in Nederland 'gedumpt', omdat ze niet wilde dat Clinton net als zijn 
vader verslaafd zou raken aan de drugs. In Nederland had Clinton vervolgens geen vas
te woon- of verblijfplaats met uitzondering van een verblijf van ruim een jaar in een 
rijksinrichting. Hij ging van de ene halfzus naar de andere, en vervolgens van de ene 
halfbroer naar de andere. Volgens Clinton hadden zij meer interesse in de kinderbijslag 
dan in hem. Na het opleggen van de BB-maatregel wist de jongen te ontvluchten. Na 
meer dan een jaar voortvluchtig te zijn geweest, en vele politiecontacten en dito sepots 
later, kreeg hij in verband met een roofoverval en afpersing met geweld opnieuw BB 
opgelegd. In dat arrondissement was niet bekend dat Clinton al onder deze maatregel 
stond. In de rijksinrichtingen die volgden, bedreigde de jongen regelmatig zijn groepsge
noten en het personeel en wist hij opnieuw te ontvluchten. Anno 1995 werd zijn 
'behandelmotivatie' iets beter, toen hij - in weer een andere justitiële inrichting - ver
liefd werd op zijn creatief therapeute. 

Uit diverse grootschalige onderzoeken blijkt dat een gebrekkig toezicht op kinderen 
en inconsistente disciplinering een sterke samenhang vertonen met criminaliteit, en dat 
kinderen een dergelijke opvoeding ervaren als een vorm van affectieve verwaarlozing 
(Junger-Tas 1996a). Geweldplegers hebben veelal een problematische gezinsachter
grond (Junger-Tas 1996b). De door mij onderzochte recente rapporten en de autoanam
neses afgenomen in de inrichtingen stemmen overeen met deze conclusies. Vooral de 
gewelddadige jongeren toonden zich hierin in ernstiger mate verwaarloosd, ongewenst, 
alleen en in de steek gelaten dan de pupillen die zich niet schuldig zouden hebben 
gemaakt aan geweldsdelicten. Door allerlei oorzaken hadden hun ouders geen tijd en 
aandacht om hen de nodige vaardigheden en geweldsbeheersing te leren. De jongeren 
die geweld gebruikten vertoonden niet alleen een achterstand in agressiebeheersing, 
maar ook grote ontwikkelings- en leerachterstanden. Zij hadden een gebrekkige gewe
tens- en emotionele ontwikkeling, geen schuldgevoelens en een gering vermogen om 
zich in anderen/slachtoffers in te leven. Dit gold voor zowel allochtone als autochtone 
geweldsdelinquenten. 

6 Hiërarchie en gelijkheid. De ouder-kind relatie volgens de kinderbescherming 
De dossiers bevatten de oordelen van kinderbeschermers over de betrokken ouders en 
de manier waarop zij omgaan met hun kinderen. Welke visies op de ouder-kind relatie 
blijken hieruit en hoe zijn deze veranderd? In tabel 6.1 zien we dat de gebreken in het 
ouderlijke toezicht in de ogen van kinderbeschermers fluctueerden in de loop der tijd. 

Een gebrekkig toezicht en controle op de kinderen werd in 31 procent van de OTS-
dossiers uit de jaren zestig èn in 37 procent van de recente OTS-dossiers geassocieerd 
met het ontstaan van afwijkend gedrag bij kinderen, en vooral met het ontstaan van 
delinquent gedrag. In de OTS-dossiers uit de jaren zeventig werd deze relatie nauwelijks 
gelegd. Jeugdcriminaliteit werd hierin juist geïnterpreteerd als een gevolg van het 
gebruik van te veel dwang in de opvoeding. 
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Tabel 6.1 
Gebreken in ouderlijk toezicht als reden voor uitlokking van de OTS-maatregel, per decenni
um van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Gebrekkig ouderlijk 
toezicht in conclusie 
Raad? 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'60 '70 

jaren 
'80 8- '90 

totaal 

ja 3 1 % 7% 
21 3 

37% 
26 50 

nee 69% 93% 
46 41 

63% 
45 132 

totaal 67 44 71 182 

In de dossiers uit de jaren zestig waarin sprake was van jeugdig delinquent gedrag gaven 
de ouders volgens de betrokken kinderbeschermers niet alleen te zwakke leiding maar 
ook te weinig positieve leiding. Bij te weinig positieve leiding ging het om verwaarlo
zende, agressieve, 'luid schreeuwende' en mishandelende ouders. Beide categorieën 
ouders stuurden in de ogen van de kinderbeschermers het gedrag van hun delinquente 
kinderen niet in de gewenste richting. Ook een te egalitaire verhouding tussen ouders 
en kinderen werd afgewezen. Dit werd gezien als een bewijs van zwakte. André bijvoor
beeld kreeg slechts een minimum aan leiding. Zijn vader had last van 'een autoriteits
angst' en zijn moeder 'een grote affectbehoefte', aldus het rapport: 'De opvoeding der 
kinderen was verwennend en overbezorgd en daardoor zwak' [J-Nl-15/63c]. Kinderbe
schermers waren van mening dat kinderen stevig aangepakt moesten worden, niet 
alleen jongens, maar ook meisjes. Zo had de veertienjarige Sientje een gouden ring 
gestolen van de moeder van haar vriendin. Sientjes moeder zocht de oorzaak in haar 
dochters minderwaardigheidsgevoelens als gevolg van de diverse scholen die Sientje 
bezocht had en die of te moeilijk waren of leraren hadden door wie het meisje werd ach
tergesteld. De raadsrapportrice daarentegen was van mening dat de moeder door haar 
'slappe houding' in het geheel geen leiding aan Sientje had gegeven. Het resultaat was 
een dochter - 'een dweil van een meid' - die precies deed waar zij zelf zin in had. Een 
strafrechtelijke ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing werden dringend noodzakelijk 
geacht, wilde 'er nog iets positiefs uit dit meisje groeien'. Bij kinderen die thuis mochten 
blijven wonen gedurende de maatregel was controle eveneens de remedie: 'Stiefmoeder 
is er nu wel van overtuigd dat ze als een politieagente al Dientje's gangen dient na te 
gaan' [M-Nl-16/66s]. 'Verwennende' ouders werden gezien als een risicofactor voor de 
ontwikkeling van de beheersing van misdadige impulsen bij de kinderen. 

In de jaren zeventig daarentegen werd jeugdcriminaliteit als een reactie op te starre, 
strenge of te dwingende ouders gezien. Deze ouders zouden volgens de dossiers moeite 
hebben om in te zien dat hun kinderen op zoek zijn naar 'een stuk' zelfstandigheid. De 
betrokken jongeren werden beschreven als 'helemaal van deze tijd' en de ouders als 
'wat ouderwets'. Grensoverschrijdend gedrag interpreteerden gezinsvoogden en raads-
maatschappelijk werkers als pogingen van adolescenten om aan de druk van thuis te 
ontsnappen. Zij probeerden ouders in te laten zien dat adolescenten hun eigen weg in 
het leven moeten vinden en 'geen onmondige kinderen zijn die klakkeloos alles overne-
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men' [J-Nl-17/73c]. Ongelijke machtsverhoudingen tussen ouders en kinderen werden 
in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers uit deze periode als minder geschikt voor de 
jeugdige ontwikkeling gezien. Daarnaast werd jeugdcriminaliteit gezien als een reactie 
op onverschilligheid van en emotionele verwaarlozing door de ouders. Zij gaven hun 
kinderen te weinig liefde. 

De onderzochte dossiers uit de jaren tachtig en negentig waarin jeugdcriminaliteit 
voorkwam, betroffen zowel gezinnen waarin de ouders te dominant werden bevonden, 
als gezinnen waarin de ouders te zwak leken. In beide situaties zouden de ouders -
indien aanwezig - te weinig invloed hebben op het delictgedrag van hun (adolescente) 
kinderen. Dit keurden kinderbeschermers af. Delinquente jongeren onttrokken zich 
zowel aan te streng als aan te zwak ouderlijk gezag. Volgens de rapporteurs was er in 
deze gezinnen sprake van een gezagsvacuüm of omgekeerde hiërarchie in de ouder-kind 
relatie. 'Moeder heeft geen vat op haar zoon', 'Vader heeft ondanks zijn strenge aanpak 
geen vat op de jongen', 'Tessa is moeder volledig de baas', 'Kind zit op oudernivo, ouder 
zit op kindnivo'. Dergelijke opmerkingen staan in vrijwel alle 'criminaliteitsdossiers' uit 
de jaren tachtig en negentig. De kinderen hadden in de ogen van de betrokken kinder
beschermers soms meer macht over de ouders dan andersom. Zo was Marcel sinds twee 
jaar een steeds grotere last voor zijn moeder geworden [J-Nl-I6/90c]. Hij spijbelde veel, 
lag de hele dag op bed televisie te kijken en kwam regelmatig met de politie in aanraking 
vanwege diefstal. Hij zou thuis ook regelmatig geld stelen, zijn moeder met een mes 
bedreigen en stenen tegen de ruiten gooien. Moeder was bang voor haar zoon en meld
de zich bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het doel van de kinderbescherming leek 
vaker dan voorheen de bescherming van de ouders tegen de terreur van het kind. Ook 
meisjes intimideerden hun ouders. Als Louise's moeder bij voorbeeld niet toegaf aan de 
eisen van haar zestienjarige dochter dan kwam het wel voor dat Louise een deur intrap
te, een telefoon vernielde, een ruit in sloeg of haar vrienden vroeg om haar moeder met 
geweld te dwingen [M-Nl-16/89c]. Ten einde raad wendde ook deze moeder zich tot de 
hulpverlening. Gedurende de gezinsvoogdijperiode rees het vermoeden dat Louise 
cocaïne gebruikte. 

Directe dwang 'van bovenaf' uitoefenen op de jongeren werd in de dossiers uit de 
jaren zeventig, tachtig en negentig problematisch gevonden. Ouders moesten de mening 
van hun kind respecteren. Door te praten moesten zij hun kinderen overtuigen van de 
noodzaak van gewenst gedrag. De positie van jongeren behoorde duidelijk sterker te zijn 
dan in de dossiers uit de jaren zestig, al dan niet met behulp van de kinderbescherming 
of jeugdhulpverlening. Maar ook aan de macht en de terreur van het kind moest paal en 
perk worden gesteld: de justitiële kinderbescherming leek in de jaren tachtig en negen
tig vaker dan in de jaren zestig en zeventig op ouderbescherming. 

7 Kinderbeschermers en cliënten: van 'bevel'  
Door de invoering van het kinderbeschermingsrecht werd de macht van ouders over 
hun kinderen in de loop van deze eeuw beperkt. Ouders hebben steeds meer rekening 
moeten houden met hun kinderen (zie hoofdstuk 2). Een vergelijkbare ontwikkeling 
zien we terug in de verhouding tussen kinderbeschermers en hun cliënten. Gezinsvoog
den en tehuismedewerkers leken er steeds minder in te slagen om de socialisatie van 
delinquente jongeren te corrigeren en hen de nodige zelfdiscipline aan te leren. 
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In de onderzochte Dordtse jaren-zestig-dossiers werd de mening van de jongeren en van 
de ouders wel geregistreerd, maar duidelijk als minderwaardig gezien. Ouders voelden 
zich vaak zwak staan tegenover de kinderbescherming. Zij beleefden de ondertoezicht
stelling met uithuisplaatsing als een beëindiging van het ouderlijk gezag. Eén vader 
schreef expliciet in een van zijn brieven aan de kinderrechter het gevoel te hebben alsof 
'ik helemaal mijn vaderschap of te wel mijn gezag ontnomen ben.' Jeugdcriminaliteit 
ook dat wat wij nu onschuldig baldadig gedrag zouden noemen, diende volgens kinder
beschermers keihard de kop ingedrukt te worden. Daar leken veel betrokken ouders het 
aanvankelijk wel mee eens te zijn, maar 'de straf' moest volgens hen geen jarenlang 
durende geschiedenis worden. 

In de onderzochte dossiers uit de jaren zestig hielden de kinderbeschermers weinig 
rekening met de gemoedstoestand van de pupillen. Dit zien we bijvoorbeeld in het dos
sier van Rein [J-Nl-15/65cj. Rein spijbelde regelmatig van school en had bromfietsge
reedschap, benzine en een fiets gestolen. Daarom werd hij ruim een maand in voorarrest 
in een Huis van Bewaring opgesloten, en vervolgens meer dan twee jaar in een observa-
tiehuis en twee andere inrichtingen geplaatst. Toen Rein en zijn vader smeekbrieven 
schreven aan de kinderrechter, het ministerie van justitie en de koningin om de jongen 
vrij te laten, verlengden de justitiële autoriteiten de maatregelen. Rein schreef vanuit de 
inrichting: 'Ik zit al een poos vast. Ik wil ook eens vrij man worden, het gaat me verve
len altijd opgesloten te zitten. Ik wacht nog 3 maanden anders ga ik gek doen.' De kin
derrechter was echter van mening dat Rein het goed maakte in de inrichting en aan het 
werk was. Hij sprak daarom een verlenging van de maatregelen uit. 

De mening van de cliënten - over het gekozen tehuis, de uithuisplaatsing, maatregel
duur of het toestaan van weekendverlof - was van weinig invloed op de beslissingen. 
Het ingrijpen door de kinderbescherming werd in de oude dossiers als onvermijdelijk of 
'het verdiende loon' van de jongere beschouwd. Deze mening werd in bredere kring 
gedeeld. Raadsmedewerkers en gezinsvoogden zochten en vonden veel ondersteuning 
bij hun beslissingen. Derden bij wie informatie ingewonnen werd - onderwijzers, poli-
tie-agenten, de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, werkgevers, huisartsen, buren, 
geestelijken - leken veelal dezelfde mening toegedaan te zijn als de kinderbeschermers 
over de gezinnen, de kinderen en over de noodzaak van ingrijpen en de uithuisplaat
sing. Anders dan in de onderzochte recente dossiers uit het arrondissement Dordrecht 
werden kinderen die wegliepen uit een tehuis vrij snel opgepakt en teruggeplaatst of 
overgeplaatst naar een inrichting met minder bewegingsvrijheid. Naar het zich liet aan
zien moesten de pupillen zich aanpassen, goedschiks of kwaadschiks. 

naar 'onderhandeling' 
Tegenwoordig zijn de verhoudingen tussen kinderbeschermers en hun cliënten anders. 
Er wordt meer begrip getoond en rekening gehouden met de meningen van de cliënten. 
Vanzelfsprekend houdt deze ontwikkeling verband met het vanaf het einde van de jaren 
zeventig geldende inzagerecht van de betrokkenen (zie hoofdstuk 2). Het onderzoek van 
de Raad voor de Kinderbescherming diende voortaan met de grootst mogelijke openheid 
te geschieden. De rapportages behoren met de ouders en kinderen besproken te worden 
en kunnen door hen worden ingezien. 
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In de onderzochte recentere dossiers probeerden kinderbeschermers eveneens de pro
blemen en hun achtergronden bespreekbaar te maken, om vervolgens samen met de 
cliënten naar oplossingen te zoeken. Als een cliënt bezwaar maakte tegen de begeleiding 
was dit van invloed op de interventie. Het gelijker worden van de verhoudingen tussen 
kinderbeschermers en pupillen, een overgang van bevelsstructuur naar onderhande
lingsvorm, betekende vermoedelijk niet alleen voor de jongeren een bevrijding, maar 
ook voor de maatschappelijk werkers. Het praten met de pupillen leek veel gemakkelij
ker. In de jaren-zestig-rapportages van de gesprekken tussen de jongeren en de mede
werkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij werden jongeren 
beschreven als 'stil', 'rustig', 'verlegen', 'onverschillig' of 'zei niet veel'. Moeizaam verlo
pende gesprekken met jongeren die niets durfden of mochten zeggen, waren in de jaren 
tachtig en negentig verleden tijd, getuige de volgende voorbeelden. Stanley kon zich 
verbaal goed uiten, aldus de raadsrapporteur. In sociaal opzicht werd hij actief genoemd 
'hetgeen in het bijschuiven van een stoel, het inschenken van koffie tot uitdrukking 
kwam'. 'Spontaniteit' werd hoog gewaardeerd, maar het was moeilijk om het gedrag in 
de gewenste banen te leiden: 'Sylvie is in het contact met mij een vriendelijk, spontaan 
meisje. Er is goed met haar te praten en ze maakt de indruk zich goed op het gesprek te 
kunnen concentreren. Na het gesprek echter wordt uit haar eigen reacties of uit reacties 
van moeder of het gastgezin soms duidelijk, dat ze weinig of niets met het besprokene 
doet en op haar eigen manier doorgaat'. Sylvie was niet de enige. De meeste jongeren 
hielden zich niet of nauwelijks aan de vastgestelde gedragsregels en de afspraken die de 
betrokken kinderbeschermers met hen maakten. 

In de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren tachtig en negentig leek de ondertoe
zichtstelling in geval van veelvuldig gepleegde vermogensdelicten minder vanzelfspre
kend gepaard te gaan met een tehuisplaatsing. De beslissing hiertoe was, naar het zich 
liet aanzien, afhankelijk van de mening van de pupillen, ook als ze het zelf niet goed 
wisten: 'Wil toch liever niet uit huis in verband met zijn bokscarrière. Hij ziet wel in dat 
de continuïteit van zijn opleiding gewaarborgd is bij uithuisplaatsing. Eventueel wil hij 
drie maanden uit huis'. 

Kinderbeschermers konden hun mening niet doorvoeren zonder de medewerking 
van pupillen of ouders. Wat in de jaren zestig nog vanzelfsprekend leek - de wil van de 
kinderbescherming is wet - daarover moest in de jaren tachtig en negentig onderhandeld 
worden. Deze invloedswinst van de clientèle maakte het kinderbeschermingswerk niet 
gemakkelijker. Gezinsvoogden 'zeulden' achter hun pupillen aan, op zoek naar contact: 
'Nauwelijks contact geweest. Het contact leek op gang te komen in de tijd dat R. zijn 
tuchtschoolstraf uitzat, maar al spoedig daarna liet hij het afweten. Gezien het feit dat 
mijn voorganger soortgelijke ervaringen had, denk ik dat het weinig zin heeft om de 
OTS te verlengen.' 

Sommige pupillen hadden geen zin om 'tegen een vreemde te kletsen'. En als cliën
ten zich onttrokken aan het gezag van de kinderbescherming, dan viel er vanzelfspre
kend weinig te onderhandelen: 

'Begin januari was Sylvie zonder mijn medeweten en tegen de gemaakte toe
komstplannen bij haar moeder gaan wonen. Zowel Sylvie als moeder waren van 
mening dat het wonen daar een kans van slagen zou hebben. Ik heb haar toen 
geconfronteerd met de lijn die voor de hulpverlening was uitgezet en mijn twijfels 
geuit of de relatie tussen Sylvie en haar moeder lang stand zou houden. In febru
ari was Sylvie zonder overleg weer teruggegaan naar haar tante. Opnieuw pro-
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beerde ik inhoud te geven aan de eerste twee geformuleerde doelstellingen om 
kontakt met Sylvie te krijgen. Verschillende pogingen heb ik daartoe onderno
men. Verscheidene keren stond ik voor een gesloten deur ook al was er vooraf 
een afspraak gemaakt. Ook brieven bleven onbeantwoord. Graag had ik met Syl
vie willen overleggen welk advies ik aan de Kinderrechter zou moeten geven met 
betrekking tot het voortzetten of beëindigen van de hulpverlening.' 

De jongeren wilden niet altijd de steun die de kinderbeschermers hen wilden geven. En 
directe dwang was niet langer een vanzelfsprekend onderdeel van de werkwijze van de 
kinderbescherming. In een telefoonnotitie uit 1990 over Tilly, een vijftienjarig agressief 
uithuisgeplaatst meisje dat van tehuis naar tehuis en van adres naar adres zwierf, en 
haar voormalige pleegouders steeds lastig viel, stond dat de kinderrechter tegen de 
gezinsvoogd zou hebben gezegd dat ze nauwelijks maatregelen had als kinderen hun 
(pleeg)ouders blijven lastig vallen. Het meisje had al zes tehuizen achter de rug en was 
overal weggelopen. Een andere gezinsvoogd probeerde een jongen in de gewenste rich
ting te dirigeren door - in samenwerking met de kinderrechter - zijn pleeggeldvergoe-
ding in te houden (zelfstandig wonende jongeren krijgen die zelf). De jongen ging naar 
de sociale dienst en regelde zonder tussenkomst van de kinderrechter een uitkering. 

Gebrek aan motivatie kon een reden zijn voor beëindiging van de hulp. Ongemoti
veerde cliënten zijn niet te helpen, werd de verklaring, en directe dwang zou contra
productief werken. Vriendelijkheid, een vertrouwensbasis en overtuigingskracht 
moesten het cliëntsysteem 'open voor hulp' of in ieder geval 'bewerkbaar' maken. Cliën
ten motiveren voor hulp werd één van de belangrijkste werkdoelen van de gezinsvoog
dij en de residentiële hulpverlening. Met het machtsverlies van de kinderbeschermers 
werden hun oordelen èn aanpak navenant milder. Een gezinsvoogdijverslag uit 1986: 
'Jorden had niet het voornemen om die 1200 gulden weg te nemen. Hij is alleen op zeer 
onverantwoorde manier in de gelegenheid gesteld om zo iets te doen'. 

Het gedrag van allochtone jongens werd op een vergelijkbare milde wijze beoor
deeld. De gezinsvoogd van Sidel, een jongen van Marokkaanse afkomst, schreef in het 
voorjaar van 1988: 'Het gaat goed met Sidel. Behoudens een proces-verbaal van delicten 
uit de maanden maart en september 1987 (vernieling in een trein en inbraak/diefstal uit 
auto's in vereniging) is mij niets meer bekend' [J-Ma-15/86c]. Hij adviseerde beëindi
ging van de ondertoezichtstelling. 

Een te harde aanpak zou preventie van erger, van meer problemen tegenwerken. Te 
veel 'straf' kon er bij voorbeeld toe leiden dat criminele jongeren vaker delicten zouden 
plegen. Zo adviseerde de directeur van een rijksinrichting na het persoonlijkheidsonder
zoek bij Sidel, die daar verbleef onder andere vanwege zware mishandeling c.q. poging 
tot doodslag, de jongen thuis te plaatsen: 

'Men zal moeten doorgaan met zijn ontwikkeling tot meer weerbaarheid in het 
contact met anderen te ondersteunen. Dat zou in internaatsverband kunnen, 
ware het niet dat Sidel volstrekt niet is gemotiveerd voor wonen in een tehuis. 
Hem daartoe dwingen, zou grote weerstanden oproepen bij Sidel en bij de ouders 
en dan bestaat het gevaar dat hij 'de kop in de wind zal gooien'.' [J-Ma- 15/86cj 
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Als een pupil in de jaren tachtig en negentig uitdrukkelijk tegen uithuisplaatsing was 
dan lieten kinderbeschermers zich leiden door de mening van de jongere. Zo werd Henk 
in 1991 vanwege door hem gepleegde vermogensdelicten door de politie bij de Raad 
aangemeld [J-Nl-15/91c]. Zijn ouders maakten op de maatschappelijk werker van de 
Raad een zachtaardige, maar machteloze indruk: 

'Ze zeggen met betrekking tot Henk alles geprobeerd te hebben, maar niets heeft 
geholpen. Ze zijn begripvol geweest, streng, hebben hem van alles beloofd enzo
voorts. Ze zijn nu in het stadium gekomen dat ze niet meer op hem reageren en 
vrijwel alles gelaten over zich heen laten komen. In hun beleving nemen de 
vloek- en scheldpartijen en het negatieve gedrag van Henk alleen maar toe. Hij 
komt voornamelijk thuis om te eten, te drinken en te slapen en om zich op hen af 
te reageren.' 

Henk werd onder toezicht gesteld. De gezinsvoogd adviseerde plaatsing in een vakinter
naat. Henk wilde echter niets, ook geen afspraken met de gezinsvoogd. Hij pleegde 
opnieuw auto-inbraken en werd drie maanden in een gesloten inrichting geplaatst: 
'Henk was heel verontwaardigd dat hij voor zijn daad in de jeugdgevangenis was gezet. 
Bovendien, zo vond hij, had hij geen enkele auto beschadigd en de portieren door mid
del van een strip 'keurig' open weten te krijgen'. 

In de inrichting werd een persoonlijkheidsonderzoek gedaan. Op grond daarvan 
adviseerde de onderzoeker ook om Henk naar een vakinternaat te sturen. Helaas was 
Henk daar zelf nog steeds niet voor gemotiveerd. Zijn ouders waren evenmin van zin om 
hun zoon in die richting te motiveren: 'Als Henk het zelf niet ziet zitten heeft het geen 
enkele zin om hem daar naartoe te sturen. Hij loopt dan toch weg.' Bovendien had Henk 
zijn ouders al diverse keren gedreigd hen wat aan te zullen doen als zij hem in een inter
naat zouden stoppen. De plaatsing ging niet door en de gezinsvoogd adviseerde beëindi
ging van de ondertoezichtstelling. 

Anders dan in de jaren zestig was de instemming en medewerking van de ouders 
alleen, dus zonder die van de jongere zelf, in de praktijk van de jaren tachtig onvoldoen
de om de begeleiding of behandeling ook daadwerkelijk gestalte te kunnen geven, óók 
bij de strafrechtelijke maatregelen. Toen in een geval van vermogenscriminaliteit met 
geweld de jeugdige dader zich verzette tegen de ondertoezichtstelling omdat hij naar 
eigen zeggen het slecht zou kunnen verdragen als mensen hem commanderen, werd de 
maatregel in een strafrechtelijk kader opgelegd [J-Su-16/86s]. Zijn ouders waren aan
vankelijk zeer meewerkend. Zij verwachtten dat de aanstelling van de gezinsvoogd reci
dive van de vermogens- en geweldsdelicten door hun zoon Mitra kon voorkomen. Na 
een maand tuchtschoolstraf kwam Mitra thuis, wilde niet meer naar school en kon geen 
werk krijgen. Hij liep weg van huis en regelde zelf een uitkering. De jongen zag niet veel 
in de ondertoezichtstelling en wilde geen afspraken met de gezinsvoogd. De (stief)-
ouders begrepen niet dat de gezinsvoogd niks kon doen om het proces te keren. Omdat 
de begeleiding niet het gewenste resultaat had, kwamen de ouders, net als de pupil, hun 
afspraken met de gezinsvoogd niet meer na. 

Opvolging van de wensen en verlangens van de jongeren werd een voorwaarde voor 
een vertrouwensrelatie tussen kinderbeschermer en pupil, en daarmee een voorwaarde 
voor hulpverlening. Vrijwel alle jeugdige delinquenten in de recente dossiers, ongeacht 
hun etniciteit, onttrokken zich echter niet alleen aan het ouderlijk toezicht, indien dat 
aanwezig was, maar ook aan het toezicht van gezinsvoogden en van de medewerkers in 
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open en gesloten inrichtingen. Hierdoor kreeg de kinderbescherming nauwelijks de kans 
om hun gedrag te corrigeren. Dit was niet bevorderlijk voor het terugdringen van hun 
criminaliteit. De recidive-kans was vooral groot in de periode direct na het weglopen uit 
een inrichting (vgl. Schölte 1997). 

De beschrijvingen van, en de reactie op het gedrag van de jongeren uit verschillende 
etnische groepen van de kant van justitie in de onderzochte Dordtse dossiers laten zien 
dat hun wetsovertredend gedrag minder hard werd aangepakt, terwijl het delictgedrag 
van de jongeren ernstiger van aard werd. Ook bij de meisjes was dat het geval, hoewel 
zij in de Dordtse dossiers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig zelden wegens straf
bare feiten met een maatregel van kinderbescherming werden geconfronteerd. Bij Diana 
bij voorbeeld, die in 1985 een reeks winkeldiefstallen had gepleegd, adviseerde de raads-
medewerker een ondertoezichtstelling af te wijzen. 'Zij zal zichzelf inzetten om recidive 
te voorkomen', verwachtte hij. In de jaren zestig kwam het wel voor dat een meisje 
jarenlang uit huis werd geplaatst als zij een keer wat geld had gestolen van haar familie. 

Tegenwoordig hebben jongeren een centrale positie bij de beslissingen met betrek
king tot het opleggen en de uitvoering van de maatregelen. Dit lijkt ten koste te gaan van 
een daadkrachtig optreden van de justitiële kinderbescherming in gevallen van jeugdcri
minaliteit. 

8 Conclusie 
De afgelopen decennia is de ernst van de jeugdcriminaliteit toegenomen (Commissie 
Van Montfrans 1994, Schuyt 1995). Dit wordt vaak gerelateerd aan de verzwakking van 
de sociale controle op het gedrag van jeugdigen en aan vormen van sociale uitsluiting en 
zelfuitsluiting. Ook in de onderzochte dossiers leek de externe controle op het gedrag 
van de jongeren te verminderen. Het ingrijpen door kinderbeschermers werd in de loop 
van de onderzochte periode geleidelijk minder hard. Zwaardere vermogensdelicten en 
meer geweld en agressie werden door politie en justitie minder krachtig bestreden. Hun 
begrip voor de achtergronden van de daders en de delicten droeg er toe bij dat overtre
dingen van de normen door jongeren minder streng werden bestraft. Kinderbescher
mers waren van mening dat kinderen uit eigen overtuiging mee moesten werken aan de 
uitvoering van de maatregelen, anders zouden die niet het gewenste effect hebben. Ook 
ouders oefenden minder controle uit. In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat tussen 
ouders en kinderen vaker sprake leek te zijn van rolomkering of een gezagsvacuüm. In 
deze zaken meldden ouders zich bijvoorbeeld zelf aan, omdat zij verlost wilden worden 
van de terreur van hun kind. Deze bevindingen liggen in de lijn van de resultaten die uit 
ander onderzoek bekend zijn. Uit longitudinaal onderzoek van Nijboer (1996) naar het 
delictgedrag van 500 middelbare scholieren blijkt dat - afhankelijk van de leeftijd van de 
delictplegers - slechts drie tot acht procent van de jongens als reactie op hun delinquen-
te gedrag straf kregen van de ouders. Formele reacties van de kant van politie en justitie 
waren nog zeldzamer, aldus Nijboer. Uit de zelfrapportage-onderzoeken van Junger-Tas 
en haar medewerkers die sinds 1986 elke twee jaar onder een representatieve, aselecte 
steekproef van circa duizend minderjarigen worden gehouden, blijkt dat circa 30 pro
cent van de delictplegers weleens is betrapt, meestal door passanten of winkelpersoneel. 
De jongeren werden nauwelijks betrapt door de ouders of door de politie. Het aantal 
delictplegers dat met de politie in aanraking kwam was zo gering, dat de onderzoekers 
het niet verantwoord vonden om daar conclusies aan te verbinden (Junger-Tas c.s. 
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1992, biz. 45). Dat ouders en professionals eerder dienen te reageren op niet-incidenteel 
delinquent en ander probleemgedrag, zoals Junger-Tas (1996) in haar rapporten Jeugd 
en Gezin I en n adviseert, is dan ook een conclusie die niet langer uit te sluiten is. 

In hoofdstuk 1 heb ik laten zien dat justitiële kinderbeschermers in de jaren tachtig en 
negentig vaker ingrijpen dan in de jaren zeventig. In gevallen van jeugdcriminaliteit lijkt 
hun manier van optreden echter minder 'hard' dan vroeger. In de onderzochte dossiers 
lieten ouders en justitiewerkers een toegenomen tolerantie zien ten aanzien van winkel
diefstal, inbreken en gewelddadig gedrag door zowel autochtone als allochtone jonge
ren. De veranderingen in de verhouding tussen kinderbeschermers, ouders en kinderen 
hangen samen met een vermindering van de machtsverschillen tussen de groepen. Kin
derbeschermers willen steeds minder straffen en steeds meer helpen. Zij besteden veel 
aandacht aan de wensen en verlangens van de cliënten: ouders èn kinderen. De maatre
gelen worden tegenwoordig opgelegd in overleg met de cliënten. Vooral de adolescente 
kinderen moeten overtuigd zijn van de noodzaak van de interventie. De pupillen kun
nen zich gemakkelijk onttrekken aan de invloed van de kinderbescherming. Onderhan
delen en afspraken maken wordt hierdoor soms erg moeilijk. Als de relatie met de 
kinderbescherming niet in overeenstemming is met de wensen en verlangens van de 
adolescente pupillen, dan houdt deze geen stand. 

Terwijl justitiële kinderbeschermers en ouders meer consideratie tonen voor de jon
geren, is het gedrag van sommige pupillen daarentegen in de tegenovergestelde richting 
veranderd. De afname van externe dwang leek niet samen te gaan met een grotere mate 
van zelfcontrole bij jongeren maar met een toegenomen ernst van hun vermogenscrimi
naliteit en hun gebruik van heviger vormen van geweld. Vooral bij de allochtone jon
gens in de steekproef uit de recente jaren viel het gewelddadige karakter van hun gedrag 
op. 

Zowel allochtone als autochtone geweldplegers lijken het beste getypeerd te kunnen 
worden als 'in de steek gelaten' jongeren in hopeloze situaties (Bruinsma 1995). Hun 
opvoeding is voor een groot deel aan het toeval overgelaten. Bij zo'n jeugd ontbreekt de 
opvoeding die tot zelfcontrole kan leiden, die verwacht wordt in de Nederlandse samen
leving van nu. In vergelijking met de jaren zestig worden tegenwoordig hogere eisen aan 
hun zelfcontrole gesteld - het wapenbezit onder jongeren is toegenomen (Nijboer & 
Timmerman 1992, Oskam e.a. 1994), de toegang tot de beschikbare banen vereist meer 
onderwijs (Felson 1994), de controle door andere mensen is minder hard geworden 
(Kapteyn 1989, Wilterdink 1998). Hierdoor vallen hun ontwikkelingsachterstanden, 
gebrek aan zelfbeheersing en zelfdiscipline sterker op dan enkele decennia geleden. De 
dossiers laten zien hoe dit kan leiden tot de verdere ontwikkeling van een manier van 
leven die niet is afgestemd op de reguliere onderwijs- en arbeidsmarkt. 

Deze bevindingen vragen om een nadere beschouwing van de figuratiesociologische 
noties in relatie tot hedendaagse ontwikkelingen in het gedrag van de 'minder machti
gen' in gelijker wordende machtsrelaties, zoals die tussen volwassenen en jongeren, 
ouders en kinderen, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen. De these van 
De Swaan over de overgang van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding, 
wijst op een ontwikkeling waarbij de machtsbalans tussen groepen mensen evenwichti
ger wordt en waarbij de verwachtingen die zij van elkaar hebben minder op externe 
controle en sterker op zelfcontrole gebaseerd zijn. In deze studie leek dit laatste inder-
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daad op te gaan voor de houding van volwassenen (kinderbeschermers, ouders) ten 
opzichte van de jongeren. Maar de jongeren zelf blijken de verwachte zelfcontrole vaak 
niet op te kunnen brengen. De stijging van het aantal minderjarige verdachten bij de 
meeste delicttypen in de politiestatistieken sinds de jaren vijftig, de toegenomen ernst 
van de aard van hun vermogenscriminaliteit en het gebruik van heviger vormen van 
geweld wijzen er op dat zij vaak niet aan die eisen kunnen voldoen. Dit vraagt om nader 
onderzoek naar de omstandigheden waaronder zelfcontrole tot stand komt. 5 0 Een ver
klarende veronderstelling is dat door de verzwakking van de externe controle voor veel 
jongeren de verleiding om het verkeerde pad op te gaan groter is geworden (Kapteyn 
1985), omdat stabiele vormen van zelfbeheersing en gewetensvorming alleen ontstaan 
als zij worden ondersteund door de druk en controle van andere mensen - door 'Fremd-
zwang' (Elias 1982 [1939]). De toename van crimineel en problematisch gedrag zou 
samen kunnen hangen met een versoepeling van de aanpak door politie en justitie, met 
verschuivingen in de relaties tussen volwassenen en jongeren, en met de veranderende 
positie van allochtone jongens en jongeren uit de lagere sociale milieus op de arbeids
markt en in het gezin (vgl. Schuyt 1995). 

Kennis van sociale ontwikkelingen die samenhangen met veranderingen in de aard 
van delictgedrag is van belang voor de verdere ontwikkeling van het jeugd- en justitie-
beleid. Zij kan bij voorbeeld licht werpen op de vraag naar het effect van interventies 
door de politie en de justitiële kinderbescherming op het gedrag van jeugdige wetsover
treders. 
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7. CONCLUSIE: MACHT EN ONMACHT IN DE 
JUSTITIËLE KINDERBESCHERMING 

1 Inleiding 

De geschiedenis van de justitiële kinderbescherming is een geschiedenis van verande
rende verhoudingen, moraal en gedrag. Eén ding hebben de betrokken gezinnen door 
de jaren heen gemeen: zij behoren overwegend tot een laag sociaal milieu en kampen 
met veel en vaak ernstige problemen (vgl. Schölte es . 1992, Mertens 1993). De meest 
opvallende kwantitatieve ontwikkeling in de justitiële kinderbescherming is de halve
ring van het aantal pupillen in de periode 1960-1980 en de sterke stijging van dit aantal 
vanaf het begin van de jaren tachtig tot heden (zie hoofdstuk 1). Dit gegeven is de aan
leiding geweest voor onderhavig onderzoek naar de justitiële kinderbescherming in de 
periode 1960-1995. 

Uit de relevante sociaal-wetenschappelijke literatuur zijn direct of indirect verschil
lende vermoedens af te leiden die de daling en stijging in het treffen van maatregelen 
van justitiële kinderbescherming verklaren. Voor de daling in de periode 1960-1980 
wordt verwezen naar de uitbreiding van de niet-justitiële en 'alternatieve' jeugdhulp
verlening en de tendens om opvoedingsmoeilijkheden op te lossen door interventies van 
deze hulpverleningsinstelllingen in plaats van ingrijpen door de justitiële kinderbescher
ming. De recente toename wordt gerelateerd aan verschuivingen in het kinderbescher
mingssysteem zelf, een toegenomen ernst en complexiteit van de jeugdproblematiek, 
een toegenomen opvoedingsonzekerheid onder ouders, een toegenomen aandacht en 
verminderde tolerantie voor allerlei vormen van antisociaal en agressief gedrag die kin
derbeschermers ertoe brengen om op overtreding van gedragsregels sneller te reageren 
met een maatregel van justitiële kinderbescherming, en tenslotte het toegenomen aantal 
allochtone jongeren. Zij zouden vanwege hun relatief geringe zelfbeheersing meer dan 
autochtoon Nederlandse jongeren antisociaal en delinquent gedrag vertonen en/of kin
derbeschermers zouden eerder en harder interveniëren in allochtone dan in autochtone 
Nederlandse gezinnen. 

Vanzelfsprekend is het erg moeilijk om voor fluctuaties in justitieel ingrijpen een 
precieze verklaring te geven: er zijn zoveel verschillende factoren die hierbij een rol kun
nen spelen. Zij kunnen onmogelijk in één onderzoek allemaal geanalyseerd worden. 
Daarom zal een verklaring nooit uitputtend kunnen zijn. Mijn onderzoek is voorname
lijk gebaseerd op een inhoudsanalyse van ruim tweehonderd rechtbankdossiers van het 
Bureau Kinderrechter uit het arrondissement Dordrecht. Hiermee komen we op een 
tweede probleem dat een relativering van de onderzoeksresultaten noodzakelijk maakt. 
Dit dossiermateriaal geeft weliswaar inzicht in de overwegingen en beslissingen van kin
derbeschermers over een langere tijdsperiode, maar het geeft geen compleet inzicht in 
de aanleiding tot en de redenen voor de genomen maatregelen, de verrichte werkzaam
heden, en het precieze verloop van het hulpverleningsproces. Mijn analyse kan derhal
ve het beste worden opgevat als een eerste poging, bedoeld om na te gaan of voor de 
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verschillende verklaringen die uit de literatuur kunnen worden afgeleid, enige empiri
sche ondersteuning is te vinden. 

2 Veranderingen in het kinderbeschermingssysteem 
In hoofdstuk 2 zijn de veronderstellingen onderzocht met betrekking tot de veranderin
gen in het kinderbeschermingssysteem zelf. Dit hoofdstuk is gebaseerd op literatuur- en 
documentenonderzoek. 

De belangrijkste verklaring voor de daling van justitieel ingrijpen tussen 1960 en 
1980 verwees, zoals vermeld, naar de groei van de vrijwillige, niet-justitiële hulpverle
ning. In de twintigste eeuw is de jeugdzorg het werkterrein geworden van door de over
heid gesubsidieerde hulpverleners en hulpverleningsinstanties. De professionalisering 
van de uitvoering van het werk, de democratisering van de hulpverleningsrelatie, het 
emancipatieproces van kinderbeschermingspupillen en de uitbreiding van de wet- en 
regelgeving en het toezicht door de overheid, gingen vanaf het begin van de twintigste 
eeuw samen en stimuleerden elkaar. Vooral na de Tweede Wereldoorlog was er sprake 
van een versnelling in de beroepsontwikkeling van het maatschappelijk werk in de 
kinderbescherming. Door de toegenomen welvaart in Nederland kon de overheid de 
financiële middelen verschaffen om de vervanging van de vrijwilligers door beroeps-
maatschappelijk werkers te betalen, regels te stellen aan de uitvoering, en toezicht te 
houden op de uitvoering en de naleving van die regels. Professionalisering en taakuit
breiding, om te beginnen van de Raden voor de Kinderbescherming, moesten de over
heid meer mogelijkheden tot centrale sturing geven. 

Het professionaliseringsproces in de justitiële kinderbescherming ging samen met 
een democratisering van de verhouding tussen de professionals en de cliënten, en een 
emancipatieproces van kinderbeschermingspupillen. Vooral vanaf de jaren zestig, de 
periode dat er een versnelling was in het professionaliseringsproces, was er sprake van 
een duidelijk toegenomen gelijkwaardigheid in de hulpverleningsrelatie. Betrokken 
ouders en kinderen kregen steeds meer zeggenschap bij het uitbrengen van de adviezen 
van de maatschappelijk werkers aan de kinderrechter en hierdoor pakten deze steeds 
minder vaak anders uit dan de cliënten wilden. De kinderbescherming veranderde ook 
in deze richting als gevolg van de kritiek van cliënten en de net opgerichte alternatieve, 
niet-justitiële, hulpverlening (JAC's, Sosjale Joenit, Release e.d.). Als reactie op de dis
cussies over dwang in de werkwijze van de justitiële kinderbescherming en als antwoord 
op de opkomst van de alternatieve jeugdhulpverlening werden bovendien vanuit de 
kinderbescherming de Adviesbureaus voor Jongeren en Ouders opgericht. Deze bureaus 
werden opgericht vanuit en ondergebracht bij de (gezins)voogdij-instellingen. Het gaat 
hier om hulpverlening in een vrijwillig kader, zonder justitiële maatregel. Het Ministerie 
van Justitie ondersteunde deze ontwikkeling. Gevolg van de professionalisering van de 
zorg en de incorporatie van vrijwillige niet-justitiële hulpverlening in het justitiële kin
derbeschermingssysteem was een toegenomen terughoudendheid onder maatschappe
lijk werkers in het uitlokken van (verlenging van) maatregelen. Het toegenomen budget 
werd gebruikt om de onbezoldigde vrijwilligers te vervangen door beroepsmaatschappe-
lijk werkers. Dit proces was eind jaren zeventig voltooid. De groei van de niet-justitiële 
jeugdhulpverlening, zowel binnen de justitiële kinderbescherming als daarbuiten, leidde 
in de jaren zestig en zeventig tot een daling van het aantal maatregelen van justitiële 
kinderbescherming. 
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Alhoewel de uitbreiding van de overheidsinvloed in de jaren zeventig tot minder justi
tiële interventies in gezinnen leidde, vormde de verdere verstatelijking van de zorg (De 
Swaan 1982) eveneens een noodzakelijk voorwaarde voor de toename van het aantal 
maatregelen van justitiële kinderbescherming in de periode daarna. Eindjaren zeventig 
waren vrijwel alle vrijwilligers uit de kinderbescherming verdwenen en vervangen door 
betaalde beroepskrachten. Ondanks de bezuinigingen in Nederland in de jaren tachtig 
bleef de formatie van de Raden voor de Kinderbescherming - het overheidsorgaan in de 
kinderbescherming - en van de gezinsvoogdijinstellingen op peil. Op sommige deel
gebieden van het werk werd bezuinigd, maar niet op de raadsonderzoeken naar de 
wenselijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen. De subsidiëring van de gezins
voogdijsector liep hierdoor ook geenszins terug, aangezien deze voornamelijk is geba
seerd op het aantal justitiepupillen dat wordt begeleid. 

De uitbreiding van de overheidsinvloed op het gebied van de justitiële kinderbe
scherming leidt tot een toename van het aantal interventies in gezinnen. Zo bezien is de 
daling van het aantal maatregelen in de jaren zestig en zeventig uitzonderlijk, en niet de 
gestegen omvang van de kinderbeschermingspopulatie in de jaren tachtig en negentig. 
Met deze voorwaarde is echter nog geen verklaring gegeven voor de recente stijging van 
de aantallen pupillen die onder toezicht van de kinderrechters staan. Daarvoor is meer 
inzicht nodig in de ontwikkelingen in de aard van de problematische gezinssituaties 
waarin wordt ingegrepen en de overwegingen van kinderbeschermers bij het opleggen 
en verlengen van de maatregelen. De onderzochte dossiers werpen enig licht op deze 
processen (zie de volgende paragrafen). 

De voorrangsregeling voor justitiepupillen in tehuizen en de bezuinigingen op de 
vrijwillige hulpverlening zouden eveneens verklaringen zijn voor de recente stijging. 
Het is twijfelachtig of deze verklaringen juist zijn. De voorrangsregeling bleek in de prak
tijk niet te werken. En bovendien werd deze regeling pas in 1987 (uitgebreid) van 
kracht, en begon het aantal justitiële kinderbeschermingsmaatregelen al een paar jaar 
eerder te stijgen. 

Ook de veronderstelde bezuinigingen op de vrijwillige, niet-justitiële hulpverlening 5 1 

waardoor ouders en kinderen met problemen eerder zouden worden begeleid door de 
justitiële kinderbescherming dan vroeger, lijken de stijging niet te kunnen verklaren. 
Dan zouden de problemen die de redenen vormen voor justitieel ingrijpen tegenwoordig 
minder zwaar zijn dan vroeger. In de dossiers zijn geen aanwijzingen gevonden die deze 
veronderstelling ondersteunen. In de volgende paragraaf komt dit thema uitgebreider 
aan bod. 

3 Verzwaring van de problematiek? 
De meest gehoorde veronderstelling en noodkreet die in kinderbeschermingskringen 
wordt gerelateerd aan de toename in het treffen van justitiële maatregelen is een 
verzwaring en toegenomen complexiteit van de jeugd- en opvoedingsproblemen, en de 
toegenomen zichtbaarheid van 'nieuwe' problemen zoals incest, waarmee de kinderbe
scherming wordt geconfronteerd. De vele problemen in de gezinnen zijn vaak zeer ver
schillend van aard. Materiële kinderverwaarlozing is een heel ander probleem dan 
jeugdcriminaliteit. Zij kunnen niet aan elkaar gelijk worden gesteld, zoals impliciet in de 
onderzochte veronderstelling gebeurt. In zijn algemeenheid is dit vermoeden niet te sta
ven. De relatieve groei van probleemgroepen kan niet zonder meer een verklaring zijn 
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voor een toename van het aantal maatregelen, omdat hiervoor de problemen niet alleen 
zwaarder moeten zijn, maar ook in de ogen van kinderbeschermers minder acceptabel 
(zie paragraaf 5). In de onderzochte dossiers heb ik gekeken welk beeld naar voren 
kwam op de gebieden van materiële en emotionele kinderverwaarlozing, kindermishan
deling, incest en jeugdcriminaliteit. Dit beeld was als volgt: Kinderbeschermers definië
ren en melden materiële kinderverwaarlozing in de recente dossiers niet veel anders dan 
in de oude dossiers. Dergelijke problemen leken zowel vroeger als nu sterk verweven 
met de uitkeringsafhankelijkheid van de ouders, hun financiële schulden, alleenstaand 
ouderschap - zonder de hulp van een partner - en hun gebruik of misbruik van alcohol 
of drugs. Emotionele kinderverwaarlozing werd in de loop van de onderzoeksperiode 
zeer verschillend geïnterpreteerd. In de jaren zestig behoorden ouders die hun kinderen 
lief hadden hun kroost goed in de gaten te houden, in de jaren zeventig moesten zij veel 
warmte en liefde geven, en in de jaren tachtig en negentig behoorde een liefdevolle 
opvoeding gepaard te gaan met diepgang, niet-oppervlakkige gesprekken en opnieuw: 
toezicht houden. 

Meldingen van het gebruik van geweld in de opvoeding kwamen in ongeveer de 
helft van de onderzochte dossiers voor. In de recente dossiers was het geweld tegen kin
deren minder ernstig van aard. Ernstige kindermishandeling waarbij gebruik wordt 
gemaakt van stokken of andere attributen en waarbij lichamelijk letsel wordt gemeld als 
gevolg van de mishandeling, lijkt tegenwoordig beter verborgen te blijven, of het wordt 
gemeld bij andere instanties dan de kinderbescherming, of het komt in werkelijkheid 
minder vaak voor. 

Het aantal meldingen van incest is, vergeleken met de jaren zestig, in de recente dos
siers verdubbeld van 9 naar 18. Vermoedens van incest kwamen voor in 12 procent van de 
jaren-zestig-dossiers en in 22 procent van de dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Deze 
percentages stemmen overeen met de gegevens die bekend zijn uit andere kinderbescher-
mingsonderzoeken (Clemens Schröner 1952, Gordon 1988, Van Montfoort 1993). Verge
leken met de jaren zeventig was incest in de onderzochte dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig relatief vaker een reden voor het uitlokken of verlengen van justitiële maatrege
len. Vergeleken met de jaren zestig overigens niet. Anders dan verwacht op grond van de 
literatuur over dit onderwerp, waren justitiewerkers in de jaren zestig niet blind voor sek
sueel misbruik van kinderen door verwanten. Het kon een reden zijn om hard in te grij
pen in de gezinsverhoudingen, harder dan tegenwoordig. Dit gebeurde toen zowel via het 
strafrecht voor volwassenen als via de justitiële kinderbescherming. 

Mijn dossiermateriaal vormt geen ondersteuning voor de stelling dat er in de kinder
bescherming sprake is van een duidelijke verzwaring van de problematiek van kinder
verwaarlozing en (seksuele) kindermishandeling. Op het gebied van jeugdcriminaliteit 
waren de verschillen tussen de oude en recente dossiers in de omvang van de delicten 
per persoon en in de aard van de delicten wel erg groot. Zowel in de civielrechtelijke 
OTS-dossiers als in de dossiers van de strafrechtelijke BB- en jeugd-tbr pupillen pleegden 
de jongens, en in mindere mate de meisjes, in de loop van de onderzoeksperiode ernsti
ger vermogensdelicten, en ergere vormen van geweld. Met name bij de allochtone jon
gens ging vermogenscriminaliteit vaak gepaard met geweld. Hetzelfde gold voor 
autochtone jongeren die net als de allochtone geweldplegers op een onverschillige en 
extreem verwaarlozende manier waren opgevoed. 
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De aard van de jeugdcriminaliteit waarmee de justitiële kinderbescherming wordt ge
confronteerd, lijkt wel geleidelijk zwaarder te worden. In de jaren zeventig, de periode 
van terughoudendheid in het treffen van justitiële kinderbeschermingsmaatregelen, 
begon dit al, zowel in de geregistreerde jeugdcriminaliteit als in de onderzochte OTS, 
jeugd-tbr en PIBB-dossiers. Voor een verklaring van de fluctuaties in de omvang van het 
aantal kinderbeschermingsmaatregelen is het noodzakelijk om tevens de alertheid en de 
oordelen van kinderbeschermers op het gebied van de verschillende probleemgroepen te 
betrekken. Het is mogelijk dat sommige problemen in vergelijking met vroeger ernstiger 
zijn, maar meer dan voorheen worden geaccepteerd of anders gewaardeerd. Paragraaf 5 
zal dit laten zien. 

4 Toename opvoedingsonzekerheid? 
Volgens verschillende opvoedingsdeskundigen worden ouders tegenwoordig vaker 
geplaagd door opvoedingsonzekerheid dan vroeger. Opvoedingsonzekerheid is blijkens 
de literatuur een vaag en moeilijk onderzoekbaar concept. Soms wordt het gerelateerd 
aan het raadplegen van tijdschriften zoals Ouders van nu, soms aan de ontkerkelijking 
waardoor geestelijken tegenwoordig minder worden geraadpleegd dan voorheen en 
soms aan het toegenomen belang van privacy voor gezinnen waardoor het minder van
zelfsprekend is geworden dat buren en familieleden ondersteuning bieden in de verzor
ging van de kinderen. In het disciplinerings-perspectief van auteurs als Christopher 
Lasch wordt opvoedingsonzekerheid in verband gebracht met de aantasting van de capa
citeit van mensen om zichzelf te helpen door de groei van het aantal beroepsopvoeders 
(zie hoofdstuk 1). Echter, in het kinderbeschermingssysteem laten ouders van nu zich in 
vergelijking met vroeger juist minder manipuleren door professionele beroepsopvoe
ders. Formeel en informeel is hun positie ten opzichte van professionals versterkt. Kin
derbeschermers moesten steeds meer rekening houden met de wensen en verlangens 
van de cliënten. 

Wel werd in de loop van de onderzoeksperiode in toenemende mate, zowel bij 
allochtone als bij autochtone adolescente pupillen, melding gemaakt van omkering van 
ouder- en kindrol. De kinderen in deze gezinnen leken meer macht over hun ouders te 
hebben dan andersom. Hun dossiers laten een spanning zien tussen de verschillende 
normen in de huidige publieke opvoedingsmoraal (en die van professionele hulpverle
ners en beroepsopvoeders): ouders behoren hun kinderen met weinig ge- en verboden 
op te voeden tot zelfverantwoordelijkheid èn zij behoren voldoende toezicht te houden. 
Wat te doen met kinderen die zich onttrekken aan gezag, lijkt voor deze ouders geen 
gemakkelijke vraag (zie paragraaf 6). 

Ook zelfdwang kon een last zijn voor ouders. De angst om controle over jezelf te ver
liezen en je kind te zullen mishandelen verscheen halverwege de jaren zeventig in de 
onderzochte dossiers en was voor sommige ouders reden om zich aan te melden bij de 
kinderbescherming. Uit de dossiers sprak eveneens een toegenomen angst onder ouders 
voor seksueel misbruik van hun kinderen door de andere ouder(figuur). Dit vormt een 
uitdrukking van de sterk toegenomen publieke aandacht en bezorgdheid voor gezinsge-
weld. De vraag of in deze casuïstiek sprake was van opvoedingsonzekerheid, blijft hier
mee echter onbeantwoord. 
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5 Verminderde tolerantie voor afwijkend gedrag? 
Een verklaring in de literatuur voor de groei van het aantal maatregelen van justitiële 
kinderbescherming is dat er sprake is van een toegenomen probleemsensitiviteit voor 
antisociaal en agressief gedrag bij de Nederlandse bevolking en dus ook onder kinderbe
schermers. Ook deze redenering heb ik alleen onderzocht op het gebied van kinderver
waarlozing, kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit. Uit de dossiers spreekt het 
volgende. 

Vanaf de jaren zeventig laten de dossiers meer begrip zien voor ouders met moeilijk
heden op het gebied van de materiële kinderverzorging. Vanaf de jaren zeventig worden 
de oordelen van kinderbeschermers met betrekking tot de materiële verzorging van kin
deren enigszins milder. Op het gebied van de emotionele opvoeding lijken de eisen die 
kinderbeschermers aan ouders stellen wel opgeschroefd. In de dossiers uit de recente 
periode behoren ouders hun kinderen èn goed in de gaten te houden zoals in de jaren 
zestig, èn lief te hebben zoals in de jaren zeventig. De in de vorige paragraaf beschreven 
toegenomen angst onder ouders voor lichamelijke en seksuele kindermishandeling, de 
veranderde definitie van emotionele kinderverwaarlozing en het verdwijnen van de 
openhartigheid waarmee ouders in de jaren zestig nog spraken over de lijfstraffen die zij 
gaven in de opvoeding, kunnen worden gezien als indicaties dat de maatschappelijke 
regels op deze gebieden feitelijk strenger zijn geworden. De hoofdstukken 4 en 5 laten 
zien dat er ook onder kinderbeschermers sprake is van een toegenomen alertheid voor 
fysieke kindermishandeling en seksueel kindermisbruik. Dit verklaart mogelijk iets van 
het stijgende aantal justitiële interventies vanaf de jaren tachtig. Het gebruik van dwang 
en geweld wordt meer afgewezen. Daartegenover staat dat deze toegenomen alertheid 
niet per definitie betekent dat er tegenwoordig harder tegen gezinsgeweld wordt 
opgetreden. Uit de recente dossiers waarin lichamelijke kindermishandeling en incest 
voorkomen, spreekt naast een toegenomen alertheid, een groeiende onmacht en terug
houdender manier van optreden. 

De justitiële kinderbescherming grijpt sinds het begin van de jaren tachtig weer vaker 
in, maar de maatregelen duren minder lang en de manier van optreden is in vergelijking 
met de jaren zestig meer ingehouden (zie hoofdstuk 1, vgl. Kapteyn 1989, Franke 1990). 
Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het aantal pupillen dat geconfronteerd is 
met de zwaarste justitiële maatregelen van kinderbescherming (ontzetting, ontheffing, 
jeugd-tbr, PIBB (thans: PIJ) in de loop van deze eeuw sterk is afgenomen (zie tabel 1.1). 
In de door mij onderzochte dossiers uit de jaren tachtig en begin jaren negentig waarin 
jeugdcriminaliteit voorkomt, treden justitiewerkers minder hard op tegen diefstal, 
inbraak en gewelddadig gedrag van zowel autochtone als allochtone jongeren dan in de 
jaren zestig en zeventig. De notie dat tegenwoordig strenger tegen afwijkend gedrag 
wordt opgetreden dan voorheen, blijkt niet uit de Dordtse dossiers. Er lijkt sprake te zijn 
van een fluctuatie in de ideeën over het belang van ouderlijk toezicht bij het ontstaan 
van antisociaal gedrag. Anders dan in de dossiers uit de jaren zeventig associëren kin
derbeschermers jeugdcriminaliteit in de jaren zestig, tachtig en negentig vooral met een 
gebrekkige ouderlijke supervisie. Dit gebrek aan toezicht wordt in de dossiers uit de 
jaren zestig en in die uit de recente periode vaak geformuleerd als reden voor het uitlok
ken van de maatregelen en niet crimineel gedrag. Vanzelfsprekend is dit een weerslag 
van het dominante beeld dat er bestaat van jeugdcriminaliteit. Net als in de jaren zestig 
wordt dat tegenwoordig toegeschreven aan de mate van toezicht die door ouders wordt 
uitgeoefend. Een veranderde visie van kinderbeschermers op, en feitelijke veranderin-
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gen in de ouder-kind relatie zullen derhalve een belangrijker onderdeel moeten vormen 
in een verklarende veronderstelling voor de afname en de recente stijging in het aantal 
justitiële interventies in gezinnen dan de afgenomen en toegenomen verontrusting over 
de jeugdcriminaliteit. De door kinderbeschermers veronderstelde gebreken in het ouder
lijke toezicht fluctueren in de loop van de tijd. In de dossiers uit de jaren zeventig wor
den gebreken in het ouderlijk toezicht op kinderen nauwelijks als een probleem ervaren, 
in de dossiers uit de jaren zestig en de recente periode wel. In de jaren-zestig-dossiers 
maken niet alleen kinderbeschermers maar ook ouders zich bijvoorbeeld druk over het 
tijdstip van thuiskomst van kinderen, het wel eens dronken thuiskomen en de omgang 
van meisjes met jongens. Achteraf lijkt het gedrag van de jongeren in de oude dossiers 
weinig aanleiding te geven tot verontrusting. De recente dossiers doen een ernstiger fei
telijke aanleiding voor de bezorgdheid van de betrokken volwassenen vermoeden. De 
kinderbescherming grijpt dan bijvoorbeeld in gezinnen in, teneinde de ouders te verlos
sen van de terreur en het geweld van hun adolescente zoon of dochter. 

Wanneer de controle van buiten afneemt, dan hebben de krachten die antisociaal 
gedrag bevorderen vrijer spel. De vermindering van externe dwang door volwassenen, 
de restrictievere toegang tot de arbeidsmarkt, en het toegenomen wapenbezit, beteke
nen dat de afgelopen decennia steeds hogere eisen aan de zelfbeheersing en zelfdisci
pline van jongeren worden gesteld. Bij jongeren die nooit geleerd hebben zichzelf in de 
hand te houden vallen hierdoor eerder hun ontwikkelingsachterstanden en impulsivi
teit op. 

Per saldo stellen kinderbeschermers (en 'de Nederlandse samenleving') dus meer eisen 
aan ouderschap en aan de zelfcontrole van jongeren dan voorheen. Voor kinderen van 
ouders die weinig opgeleid, ziek, zwak, arm, alleen of afwezig zijn, betekent dit dat de 
kans om met de justitiële kinderbescherming in aanraking te komen groter is geworden. 

6 Toename allochtone jongeren? 
Verschillende criminologen, sociologen, justitie- en politiemensen beschrijven tegen
woordig het zorgwekkende aandeel van Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en 
Turkse jongens aan de criminaliteit. Tegelijkertijd wordt er geregeld gesuggereerd dat 
allochtonen door justitiewerkers ongelijk worden behandeld. Functionarissen werk
zaam in de justitiële kinderbescherming zouden bij hen eerder justitiële maatregelen 
treffen en harder optreden dan bij autochtone Nederlanders. Men zou de justitiële kin
derbescherming voor allochtone ouders en kinderen met probleemgedrag eerder 
geschikt vinden dan voor andere ouders en kinderen met vergelijkbare moeilijkheden. 
Dit selectievere optreden zou een verklaring vormen voor de groei van het aantal justi
tiële maatregelen. 

Uit het beschikbare kwantitatieve materiaal van het Ministerie van Justitie blijkt dat 
de toename van allochtone OTS-pupillen gelijke tred houdt met hun groeiende aandeel 
in de totale Nederlandse bevolking. Volgens Junger-Tas c.s. (1992) zijn alleen Marok
kaanse en Surinaamse kinderen oververtegenwoordigd, maar niet in verhouding tot 
hun aandeel in de lagere sociaal-economische milieus. Turkse kinderen zijn onderverte
genwoordigd. Het percentage onder toezicht gestelde Antilliaanse kinderen is sinds het 
begin van de jaren tachtig weliswaar sterk gestegen, maar hun aandeel is nauwelijks 
groter dan hun aandeel in de totale bevolking (Mertens 1993). 
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Uit de vergelijking van de motiveringen en beslissingen van kinderbeschermers in het 
onderzochte dossiermateriaal blijkt dat allochtone en autochtone kinderbeschermings
pupillen een even groot risico lopen om verwaarloosd, seksueel misbruikt of geslagen te 
worden genoemd. Wel zijn allochtone kinderen in de recente dossiers sterker vertegen
woordigd in geval van ernstige lichamelijke kindermishandeling, maar dit aantal is te 
klein om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het is mogelijk dat Neder
landse ouders bij andere instanties dan de justitiële kinderbescherming terecht komen, 
maar ook dat zij daadwerkelijk minder ernstig geweld tegen hun kinderen gebruiken, of 
dit beter weten te verbergen. Net als de autochtone ouders in de dossiers uit de jaren 
zestig spreken allochtone ouders in de recente dossiers (nog) openhartig over het 
gebruik van geweld in de opvoeding. Kindermishandeling is dan vanzelfsprekend een
voudiger aan te tonen. Begrip voor en acceptatie van het gebruik van geweld tegen kin
deren heeft de afgelopen decennia in Nederland aan sociale goedkeuring ingeboet. 
Vanwege dit taboe maken autochtoon Nederlandse ouders tegenwoordig vermoedelijk 
minder snel melding van hun gebruik van geweld in de opvoeding dan ouders die in het 
buitenland zijn geboren en getogen. Verschillende onderzoekers hebben laten zien dat 
ideeën van ouders over opvoeding hun gedrag beïnvloeden (Straus &• Gelles 1986; Ris
pens e.a. 1996). Dit zou kunnen betekenen dat allochtone kinderen vaker worden 
geconfronteerd met gezinsgeweld dan autochtone kinderen. 

Uit de dossieranalyse blijkt niet dat de justitiële kinderbescherming harder optreedt 
tegen allochtone dan tegen autochtone jongeren. Allochtone jongens zijn weliswaar over
vertegenwoordigd in de justitiële opvanginrichtingen en bij de zwaarste strafrechtelijke 
maatregelen voor jeugdigen, maar een dergelijke harde aanpak kan vrijwel geheel worden 
verklaard uit de ernst van de door hen gepleegde delicten. Die gaan vaker dan bij autoch
tone jongens en meisjes gepaard met geweld. Vergelijkbare geweldsdelicten werden 
gepleegd door autochtone Nederlandse jongeren die even extreem verwaarloosd leken te 
zijn door hun ouders als de allochtone geweldplegers. Vrijwel alle geweldsdelinquenten in 
de onderzochte dossiers, allochtoon en autochtoon, verbleven gedurende de maatregel 
van kinderbescherming enige tijd in een gesloten inrichting. Veel kinderbeschermingspu
pillen die ernstige criminele activiteiten pleegden, bleken feitelijk alleenstaand te zijn. Zij 
trokken van de ene tijdelijke verblijfplaats naar de andere opvangvoorziening. Corrigeren
de volwassenen ontbraken in de leefsituatie van deze jongeren. 

Uit de dossiers spreekt een samenhang tussen (jeugd)werkloosheid, uitkeringsafhanke
lijkheid, gezins- en jeugdproblemen en crimineel gedrag (vgl. Jongman & Henkes 1982; 
Jongman, Weerman & Kroes 1991). Uit verschillende studies is bekend dat ouders die tot 
de maatschappelijk zwakken behoren en te kampen hebben met verschillende moeilijk
heden zoals echtscheiding, relatieproblemen, sociale isolatie en armoede, hun kinderen 
eerder verwaarlozen of mishandelen (o.a. Ambert 1997; Junger-Tas 1996; Gordon 1988; 
Mussen, Conger & Kagan 1979). Met het gelijker worden van de machtsverhoudingen 
tussen ouders en hun kinderen, de toegenomen 'definitiemacht' van jongeren (Du Bois-
Reymond 1993), de afgenomen betekenis van de economische positie van laaggeschool
de jongeren in het gezin, onder slechte economische omstandigheden, lijken de grenzen 
van het steeds meer rekening houden met elkaar bereikt te worden: irritaties lopen hoger 
op en lijken vooral in de dossiers van allochtone gezinnen relatief meer intrafamiliaal 
geweld (ernstige kindermishandeling en terreur van kinderen tegen ouders bijvoorbeeld) 
en onverschilligheid van ouders voor hun kinderen tot gevolg te hebben. 
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Een verklaringsmodel voor de toename in justitiële interventies na 1980 dient derhalve 
niet zozeer rekening te houden met een nieuw gegroeide kloof tussen allochtonen en 
autochtonen, maar met de toenemende sociale ongelijkheid in Nederland. Allochtonen 
zijn oververtegenwoordigd in de maatschappelijke achterhoede, onder werklozen en 
uitkeringsafhankelijken. Een verscherping van de scheidslijnen naar klasse en etniciteit 
kan resulteren in erger wordende wetsovertredende reacties van de kant van de buiten
geslotenen. Vooral voor jongeren zou dit een voor de hand liggende manier van reage
ren kunnen zijn op het lage prestige, de problemen in het gezin, de lage positie en het 
leven in twee verschillende culturen. Sociale ongelijkheid vormt op zich misschien geen 
goede verklaring voor de gestegen omvang van de jeugdcriminaliteit - deze vond ook 
plaats in de hogere sociale milieus - maar wel voor de verandering in de aard en de toe
genomen ernst van de criminele activiteiten van allochtone en autochtone jongeren uit 
lagere sociale milieus en daarmee voor de recente stijging van het aantal interventies 
door de justitiële kinderbescherming in gezinnen. 

7 Een sterke arm die niet slaat 
Uit deze studie blijkt onder meer dat de afgelopen vijftien jaar meer minderjarigen in 
aanraking komen met de justitiële kinderbescherming, die minder hard en minder lang
durig ingrijpt dan in voorgaande decennia. Ondanks de sterke stijging van het aantal 
maatregelen sinds het begin van de jaren tachtig, lijkt er in de uitvoering van de justitië
le kinderbescherming geenszins sprake te zijn van een 'afbrokkeling van het welzijns-
model' (de terminologie is van Van der Laan). De huidige tendens om de formele 
controle uit te breiden - blijkend bijvoorbeeld uit de groei van het aantal ondertoezicht
stellingen, het aantal plaatsingen in jeugdinrichtingen en de toename van het aantal 
jongeren dat een vrijheidsstraf krijgt opgelegd - valt vermoedelijk in het niet bij de toe
genomen ernst van antisociaal gedrag onder jongeren in de afgelopen decennia. Boven
dien kan men bij de gedwongen hulpverlening door de justitiële kinderbescherming - of 
dat nu is in geval van kinderverwaarlozing, kindermishandeling, incest of jeugdcrimina
liteit - niet spreken van een verhoogde effectiviteit van de controle. Ouders en kinderen 
kunnen zich gemakkelijker dan in de jaren zestig en zeventig onttrekken aan de maatre
gelen. Ook uit andere gegevens blijkt dat de belangrijkste reden voor het mislukken van 
plaatsingen in open èn gesloten jeugdinrichtingen vooral te maken heeft met het beleid 
van de tehuizen en het gedrag van de jongeren, dat wil zeggen het niet opnemen of 
wegsturen vanwege hun gebrek aan motivatie of ander 'moeilijk' gedrag, het weglopen 
van jongeren zelf of het niet verschijnen op de dag van de opname (Van der Laan e.a. 
1992; Knorth & Dubbeldam 1994). In de zwaarste gevallen lijken de interventies van de 
justitiële kinderbescherming het minst effectief. 

De vicieuze cirkel van moeilijkheden waarin de pupillen verkeren, wordt gedurende de 
maatregelperiode al te vaak niet doorbroken. Als civiel- of strafrechtelijke maatregelen 
van kinderbescherming worden opgelegd - en deze studie laat zien dat dat in ieder geval 
in het arrondissement Dordrecht niet zomaar gebeurt - dienen ze ook daadwerkelijk en 
consequent te worden uitgevoerd. Een duidelijk optreden van professionals, effectieve 
controle en rust in de behandeling en de verblijfplaats zal de pupillen ten goede komen. 
Weglopen uit een tehuis of pleeggezin en ongemotiveerd gedrag zouden verlenging en 
in geen geval beëindiging van een maatregel moeten betekenen. Dan kan een bijdrage 
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worden geleverd aan de aanpak van kinderverwaarlozing, (seksuele) kindermishande
ling en jeugdcriminaliteit, en dus aan een toekomstperspectief voor de jongeren om wie 
het gaat. 
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NOTEN 

Noten hoofdstuk 1 
1 Daarom gebruik ik in deze studie de oude term 'kinderbescherming' in plaats van 

de term jeugdbescherming, die het Ministerie van Justitie tegenwoordig gebruikt. 
2 Daarom worden OTS-pupillen ook wel gezinsvoogdijpupillen genoemd. Kinderen 

van wie de ouders ontzet of ontheven zijn uit de ouderlijke macht of voogdij, wor
den begeleid door voogden en worden daarom voogdijpupillen genoemd. Naast de 
genoemde maatregelen bestaan er ook nog enkele voorlopige civielrechtelijke 
maatregelen, die de kinderrechter (op advies van de Raad voor de Kinderbescher
ming) kan treffen bij crisissituaties. Deze kunnen op zeer korte termijn worden 
opgelegd, binnen een dag of twee dagen na de melding bij de Raad bijvoorbeeld. 

3 Behalve wanneer de zaak te zwaar is, of indien een minderjarige samen met een 
meerderjarige een strafbaar feit heeft gepleegd en de zaak niet gesplitst kan worden. 
In die gevallen behandelt de meervoudige kamer van de rechtbank de zaak, en 
maakt de kinderrechter deel uit van de meervoudige kamer die de zaak behandelt. 
Overtredingen door minderjarigen worden evenmin behandeld door de kinder
rechter; deze zaken vallen onder de competentie van de kantonrechter. 

4 Maatregelverzoeken kunnen ook worden ingediend door het Openbaar Ministerie, 
een van de ouders of andere bloed- en aanverwanten en door pleegouders. Als dit 
gebeurt dan geeft de rechter de zaak voor advies in onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, tenzij hij of zij het verzoek afwijst of niet-ontvankelijk ver
klaart (Doek & Vlaardingerbroek 1993). 

5 Ontheffing kan worden gelast als de ouder ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot 
verzorging en opvoeding te vervullen. Deze maatregel wordt in principe alleen uit
gesproken wanneer de ouder zich niet tegen de maatregel verzet (uitzonderingen 
daargelaten). De ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij kan worden uitge
sproken bij onwil of onwaardigheid van de ouders, bijvoorbeeld in ernstige geval
len van verwaarlozing of misbruik van het kind. De gevolgen van een ontzetting 
zijn hetzelfde als bij een ontheffing: de rechter draagt het gezag op aan een voogdij-
instelling en het kind wordt uit huis geplaatst. 

6 In tabel 1.1 is dat te zien aan de cijfers over de instroom van het aantal pupillen van 
wie de ouders ontzet of ontheven zijn uit de ouderlijke macht of voogdij. Precieze 
cijfers over het totaal aantal voogdijpupillen per jaar van wie de ouders de maatre
gelen van ontzetting of ontheffing opgelegd kregen, ontbreken vanaf 1950. 

7 In 1988 is de meerderjarigheidsgrens verlaagd van 21 naar 18 jaar. Daarom heb ik 
de cijfers over de periode 1980-1995 in de tekst, anders dan in de tabellen 1.1 en 
1.2, gecorrigeerd voor leeftijd. 
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8 Een voorbeeld hiervan is het werk van Goldstein, Freud & Solnit (1984) waarin 
wordt gepleit voor een terughoudende manier van overheidsingrijpen in gezinnen 
vanwege het belang van de autonomie van ouders voor het welbevinden van een 
kind. Een combinatie en integratie van verschillende theoretische inzichten zien we 
ook in het werk van andere deskundigen op het gebied van kinderrechten en de 
justitiële kinderbescherming zoals Freeman, Junger-Tas, Van der Laan, Van Mont-
foort, Van Nijnatten. 

9 Bij Meyer neigt deze benadering het meest naar complottheorie. 
10 Het aantal inwoners van Nederland dat in het buitenland is geboren, is de afgelo

pen decennia sterk toegenomen. In 1960 bedroeg dit aantal 448 duizend, in 1971 
606 duizend en in 1990 1,167 miljoen (Prins 1991, blz. 6). Het aantal in Nederland 
geboren kinderen van wie beide ouders uit het buitenland afkomstig zijn, is hier
door eveneens sterk gestegen. De laatste jaren zijn van bijna vier van de vijf kinde
ren uit deze groep de ouders afkomstig uit Suriname, Turkije of Marokko (Prins 
1991). In de jaren zestig speelden deze landen nog geen rol en ging het vooral om 
Indonesië. 

11 Voor een nadere bespreking van de recente literatuur over jeugdcriminaliteit, zie 
hoofdstuk 6. 

12 Ook de socioloog Lipsky (1980, in Engbersen 1990, Soetenhorst-de Savornin Lohman 
1990) betoogt dat cliënten van 'street-level bureaucracies' (sociale dienst, arbeidsbu
reau, politie, Raad voor de Kinderbescherming) geen gelijke behandeling krijgen. 

13 Andere totaalcijfers zoals die van vóór 1974 heb ik voor het arrondissement Dor
drecht niet kunnen vinden. 

14 Dit gegeven is, net als de gegevens van het Ministerie van Justitie, gebaseerd op het 
geboorteland van de ouders, niet op de nationaliteit van de pupillen. Van de totale 
bevolking in de gemeente Dordrecht heeft 7 procent een niet-Nederlandse nationa
liteit (Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Dordrecht, juni 1996). 
Surinamers, Antillianen en andere migranten die de Nederlandse nationaliteit heb
ben, worden hier in de categorie Nederlanders geplaatst. Ondanks deze beperking 
in de definitie van allochtoon kan men in Dordrecht spreken van een oververte
genwoordiging van allochtonen in de justitiële kinderbescherming. Maar ook hier 
is deze oververtegenwoordiging aanzienlijk minder indien men controleert voor 
sociaal-economisch milieu. Zo bestaat het cliëntenbestand van de Dordtse Sociale 
Dienst tegenwoordig voor 17 procent uit cliënten met een niet-Nederlandse natio
naliteit (vrijwel alle Surinamers en Antillianen niet meegerekend) en heeft 23 pro
cent van de werklozen een niet-Nederlandse nationaliteit (Bureau voor Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente Dordrecht, juli 1996). Indien men het begrip alloch
toon baseert op het geboorteland van de ouders en niet alleen op nationaliteit, dan 
zullen de laatstgenoemde percentages naar alle waarschijnlijkheid groter zijn. 

15 Waarschijnlijk ook niet heel erg verschillend gezien het feit dat de opleiding van 
maatschappelijk werkers en regelgeving voor de justitiële kinderbescherming lan
delijk plaatsvindt. 

16 De dossiers zijn vaak zes centimeter dik. Vijftien tot twintig centimeter komt ook 
regelmatig voor. 

17 Sommige pupillen waren gedeeltelijk van Duitse of Belgische afkomst. Vanwege 
hun huidskleur en culturele gebruiken heb ik deze kinderen in de categorie 
autochtone Nederlanders geplaatst. 
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Noten hoofdstuk 2 
18 Voor die tijd bestonden er al weeshuizen, gestichten en liefdadigheidswerk voor het 

misdeelde kind. 

19 Tot de inwerkingtreding van de Pleegkinderenwet in 1953 die het toezicht opdroeg 
aan de Voogdijraden. 

20 Professionalisering is het proces waarin een beroep tot een volle dagtaak wordt, 
waarin het een monopoliepositie verwerft tot het verlenen van bepaalde diensten, 
de toegankelijkheid van het beroep beperkt wordt door opleiding; er beroepsvere
nigingen komen ter behartiging van de belangen van de beroepsgroep; de overheid 
overgaat tot erkenning van gediplomeerde beroepsuitoefenaars en de beroepskring 
zichzelf een bindende gedragscode oplegt (Brinkgreve, Onland en De Swaan 1979). 
Maatschappelijk werkers zijn er niet in geslaagd de relatieve autonomie te bereiken 
van andere professies zoals artsen en advocaten. In theorie is het gebruikelijk om 
dan van 'beroep' te spreken en niet van 'professie'. Ik gebruik hier toch de term 
professionalisering in plaats van beroepsvorming omdat dat in kinderbeschermings
kringen gebruikelijk is. 

21 Het aantal vrijwillige toezichthouders in de gezinsvoogdij sector was in de periode 
1960-1980 bijvoorbeeld gedaald van 8897 naar 474 (Verslag over de jaren 195 5 
t/m I960 en verslag 1981/1982 van de Directie Kinderbescherming van het Minis
terie van Justitie). Het aantal beroepskrachten steeg van 143 in 1960 (gediplomeer
den en ongediplomeerden) naar 677 in 1980. 

22 De Kier kwam later voor de rechtbank op voor het recht van (alternatieve) hulp
verleners om weggelopen jongeren verborgen te houden voor hun ouders en de 
politie. 

23 Voor een discussie over de gevolgen van de nieuwe OTS-wetgeving voor de be
scherming van jonge kinderen in nood, zie De Savornin Lohman 1997. Op basis 
van een grondige analyse van de wetgeving concludeert De Savornin Lohman dat 
bij de herziening van de OTS in 1995 het rechtskarakter van de jeugdbescherming 
weliswaar is versterkt, maar dat deze herziening geen verbetering heeft gebracht in 
de mogelijkheden van instanties om op te treden ter bescherming van kinderen in 
onveilige thuissituaties. Ook Van Nijnatten (1993, blz. 132) vindt dat de juridise
ring van de 'kinderlijke positie' van de afgelopen decennia de beschermingsfunctie 
(als voorbeeld noemt hij het familierecht dat het functioneren van de ouderlijke 
macht controleert) naar de achtergrond heeft geschoven. Kinderen hebben meer 
zorg nodig dan zij op grond van welke rechten dan ook kunnen claimen. Daarom 
stelt Van Nijnatten een model van verplichtingen van sterkeren ten opzichte van 
zwakkeren voor. Mijn weergave van de geschiedenis van de kinderbescherming als 
een versterking van de positie van jeugdigen tegenover volwassenen (zie verder 
paragraaf 4) is niet onverenigbaar met de mening van voornoemde auteurs en met 
het sympathieke voorstel van Van Nijnatten. Het verschil is dat in mijn beschrijving 
van de geschiedenis van de kinderbescherming juridisering niet alleen wordt opge
vat als het formeel juridisch regelen van maatschappelijke verhoudingen maar ook 
als een bekrachtiging van die verhoudingen. 

24 Zie de evaluatie-onderzoeken onder oud-pupillen van Clemens Schröner (1952), 
Alten (1957) en Clemens Schröner, Rijksen en Stolp (1976). 
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Noten hoofdstuk 3 
25 De geestelijke verwaarlozing die in een dossier voorkwam werd door de desbe

treffende raadsrapporteur gelieerd aan de steeds wisselende verblijfplaats van een 
moeder en haar baby. In de dossiers waarin de kinderen pedagogisch verwaarloosd 
werden genoemd, werd vrijwel altijd tevens emotionele kinderverwaarlozing ver
moed. 

26 Deze steekproeven betroffen niet gehele rechtbankdossiers uit één arrondissement 
zoals in mijn onderzoek, maar alleen de raadsrapporten van nul- tot en met zeven
jarige kinderen in klachtzaken uit 1979 en 1988, in vijf arrondissementen in Neder
land. Klachtzaken betreffen gezinnen die onderzocht worden door de Raad voor de 
Kinderbescherming naar aanleiding van klachten over de verzorging en opvoeding 
van kinderen. Zij worden nier allemaal afgehandeld door middel van een ondertoe-
zichtstellingsrequest of andere maatregel van kinderbescherming. De raadsmede-
werker kan de zaak ook af- of doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de niet-justitiële 
hulpverlening. 

27 De nummers waarnaar verwezen wordt, zijn mijn coderingen. Uit het nummer 
blijkt de sekse, de etniciteit en de leeftijd van de pupil ten tijde van het onderzoek 
door de Raad voor de Kinderbescherming; het jaar waarin de maatregel werd opge
legd en het soort maatregel. J=jongen, M=meisje; Nl=Nederlands, Su=Surinaams, 
In=Indonesisch, Ma=Marokkaans, Tu=Turks, It=Italiaans; 65=1965, 82=1982 enzo
voorts; c=civielrechtelijke ondertoezichtstelling, s=strafrechtelijke ondertoezicht
stelling, o=ontheffing of ontzetting van de ouders uit de ouderlijke macht, 
tbr=jeugd-terbeschikkingstelling en BB verwijst naar de strafrechtelijke maatregel 
van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling. A betekent dat een 
maatregel werd afgewezen. 

28 De namen zijn gefingeerd. 
29 Gegevens over het gezinsinkomen waren daarom niet altijd in het sociale rapport 

van de Raad voor de Kinderbescherming te vinden. Soms trof ik die aan in het 
financiële rapport, geschreven door een andere raadsmedewerker, bijvoorbeeld om 
de hoogte van de ouderbijdrage vast te kunnen stellen. En soms stonden dergelijke 
gegevens elders in het dossier vermeld: bijvoorbeeld in gezinsvoogdijrapportages of 
in rapporten van tehuismedewerkers. 

30 Hierbij zij vermeld dat men deze ontwikkeling niet mag generaliseren naar de tota
le kinderbeschermingspopulatie in Nederland. 

31 De grotere sterfte werd in dit onderzoek gerelateerd aan de betrokkenheid bij ver
keersongevallen tijdens het reizen naar het land van herkomst. Een rol speelde 
tevens het grotere aantal erfelijke ziektes bij de kinderen doordat de ouders bloed
verwanten van elkaar waren. Wiegedood kwam vaker voor bij Turkse zuigelingen, 
vermoedelijk als gevolg van roken door de ouders. 

32 De cijfers van Mertens die ik in paragraaf 2 van dit hoofdstuk heb gepresenteerd, 
wijzen op een lichte toename. De cijfers van de Bureaus Vertrouwensartsen wijzen 
daarentegen op een afname. 
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Noten hoofdstuk 4 
33 Een sociaal probleem is een kwestie die verontrusting teweeg brengt - ook bij men

sen die er zelf niet direct ervaring mee hebben - en als een bedreiging van de socia
le orde wordt ervaren, waarbij collectieve actie noodzakelijk wordt geacht (vgl. 
Gordon 1988, biz. 314). 

34 Tijdens de bespreking van de artikelversie van dit hoofdstuk bevestigde Peter van 
der Laan dit vermoeden. Hij is onderzoekscoördinator bij het WODC van het Minis
terie van Justitie. 

35 Ook uit het jaarverslag over 1995 van de Landelijke Stichting Buro's Vertrouwens
arts inzake Kindermishandeling blijkt verslaving van de ouders weinig voor te 
komen in de aangemelde gezinnen - drugsverslaving in 2 procent van de gezinnen 
en ander verslavingsgedrag in 3 procent van de gezinnen. 

36 Duurzame ontwrichting, dat wil zeggen dat gehuwden elkaar niet meer als echtge
noot aanvaarden, is sinds 1971 de enige echtscheidingsgrond. Tot die tijd kende de 
wet vier gronden voor echtscheiding: overspel, kwaadwillige verlating, veroorde
ling tot een lange vrijheidsstraf en mishandeling van de andere echtgenoot. Echt
scheiding geschiedde meestal door gebruik te maken van 'de grote leugen', op 
grond van gefingeerd overspel. Minstens één van de partijen moest juridisch schul
dig worden bevonden aan het mislukte huwelijk. Wie schuldig werd bevonden, 
verloor het recht op alimentatie. Nu is dat niet meer zo. Echtscheiding is juridisch 
gezien gemakkelijker geworden (Komen 1992). 

Noten hoofdstuk 5 
37 Kempe en Kempe (1978) geloven dat de incidentie van incest is gestegen onder 

invloed van recente veranderingen op het terrein familie, huwelijk en gezin. Zij 
noemen verschillende ontwikkelingen die volgens hen wijzen op een toegenomen 
incidentie van incest: de toegenomen aantallen echtscheidingen (stiefrelaties), 
geboortebeperkingen en abortussen, alsmede een vrijere moraal ten aanzien van 
seks tussen gezinsleden die geen bloedverwanten zijn. Schnabel ([1989] 1995) ver
onderstelt dat de volgende maatschappelijke ontwikkelingen preventief werken: de 
grotere openheid over seksualiteit, de kleiner wordende gezinnen (minder oudere 
broers), het verzwakken van de familiebanden (minder contact met ooms, opa's en 
neven), het minder vanzelfsprekende spreekverbod en de grotere bekendheid van 
seksueel misbruik. Hij is echter bang dat de omvang van incest niet zal dalen van
wege het toegenomen aantal stiefvaders en stiefvaderfiguren en bizarre opvattin
gen over vrije seksualiteit in combinatie met het gebruik van roesmiddelen. 

38 Over dit onderwerp verscheen in 1996 een themanummer van het Maandblad 
Geestelijke Volksgezondheid. Hierin probeert de psycholoog en psychoanalyticus 
Wouter Gomperts de tegenstelling tussen beide partijen te overbruggen met de vol
gende hypothese. De hervonden vroege-jeugdherinneringen, bijvoorbeeld aan 
incest, zijn door externe bronnen uit het leven van vandaag gesuggereerd, maar de 
uitzonderlijke ontvankelijkheid voor suggestie van deze cliënten, is veroorzaakt 
door traumatisering in de kindertijd. 

39 De lezer zal inmiddels gemerkt hebben dat ik verschillende termen gebruik. Onder 
incest versta ik seksuele contacten tussen kinderen en familieleden. Dit noem ik 
ook wel een vorm van seksueel misbruik, maar dit hoofdstuk is gericht op de 
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incestproblematiek. In de oudere incestdossiers werd door kinderbeschermers 
meestal het begrip ontucht gebruikt en in mindere mate gesproken van onzedelijke 
handelingen, betasting, homofilie (met een minderjarig zoontje) of pedofilie. In de 
recente dossiers gebruiken kinderbeschermers de termen incest, seksueel misbruik 
of seksuele kindermishandeling. 

40 Hierin ontbreekt een geval van seksueel misbruik van een meisje van acht jaar door 
haar gezinshuisvader. De dader had eveneens 'smerige' foto's van het meisje 
gemaakt. Tevens ontbreekt een casus uit 1986 van een zestienjarig Marokkaans 
meisje, dat wegliep van huis omdat ze door haar vader fysiek werd mishandeld en 
niet meer naar school mocht. Er was meer gebeurd tussen vader en dochter, maar 
wat precies wilde het meisje uit angst voor haar vader niet in haar dossier hebben. 

41 Meyers schreef in 1954 in een artikel over seksuele misdadigheid dat castratie her
haaldelijk toegepast wordt bij pedofielen. 

42 Net als Van Stolk dertig jaar later typeert Van der Kwast de daders als 'kind met de 
kinderen'. 

Noten hoofdstuk 6 
43 De belangrijkste elementen die het individu binden aan de samenleving zijn vol

gens Hirschi attachment, commitment, beliefs en involvement. Attachment ver
wijst naar de kwaliteit van de binding die men heeft met andere mensen, zoals 
ouders, leraren, vrienden. Commitment verwijst naar de betrokkenheid en investe
ringen van mensen in de conventionele samenleving, bijvoorbeeld op het gebied 
van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Involvement verwijst naar de mate waarin 
iemand participeert in conventionele systemen en beliefs naar iemands opvattingen 
over goed en kwaad. 

44 In een nieuwe studie introduceren Gottfredson en Hirschi zelfcontrole als een 
belangrijk controlemechanisme, naast sociale controle en natuurlijke controle of 
temperament (Gottfredson &• Hirschi 1990, in: Junger c.s. 1995). 

45 Op basis van haar verklarende model heeft Junger-Tas in haar rapporten Jeugd en 
Gezin I en II een gericht samenhangend preventiebeleid ontwikkeld. 

46 Kapteyn verklaart dit verschil tussen de generaties buitenstaanders als volgt: 
'Gevestigden zijn gewend hun handen doorgaans thuis te houden en verwachten als 
vanzelf dat anderen dit ook doen, en als dit niet gebeurt willen zij het niet weten of 
worden zij verontwaardigd en boos. Buitenstaanders van hun kant worden door 
wat de argeloosheid of beter de beschavingsblindheid van de gevestigden genoemd 
kan worden verrast en soms juist daardoor aangetrokken. Sommigen van hen 
bezwijken voor deze verleiding, en terwijl het vaderlijk gezag van vroeger wijkt 
is vooral in de jonge jaren het nieuwe gezag op school, op het werk en binnen de vele 
publieke ruimtes - in letterlijke en overdrachtelijke zin - te ingehouden om gehoor 
te vinden. Op die manier beschamen zij in zekere zin 'het goede vertrouwen' van 
gevestigden, dat vervolgens wijkt voor woede en verontwaardiging die op hun beurt 
weer de verontwaardiging van de buitenstaanders wekken. Dit culturele misver
stand komt het sterkst tot uitdrukking in de tweede generatie. Daarna is van beide 
kanten de les geleerd en zullen na meer of minder tragische problemen de eisen van 
zelfcontrole sterker worden gearticuleerd en beter worden aangeleerd, zodat na de 
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eerdere stijging het geweldsniveau en de criminaliteit die daarmee samenhangt zich 
stabiliseert en gaat dalen' (Kapteyn 1991, blz. 130, in: Franke e.a. (red.) 1991). 

47 De zeer sterke toename vanaf het begin van de jaren tachtig van het percentage 
meisjes dat verdacht wordt van geweldsdelicten in Nederland lijkt hiermee in 
tegenspraak, ook al stelt hun aandeel absoluut gezien vergeleken met jongens nog 
steeds weinig voor. 

48 Als we de 24 onderzochte zwaardere maatregeldossiers in de beschrijvende statis
tiek betrekken, dan verschillen de genoemde percentages in deze paragraaf niet 
noemenswaard. Jeugdcriminaliteit kwam voor in 90 van het totale aantal door mij 
onderzochte Dordtse dossiers (N=206). 

49 Vgl. de herinneringen van Jan Leijten (1993), voormalig advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad der Nederlanden: 'Ik was nog maar kort advocaat toen ik - zo ging dat 
vroeger [jaren vijftig of zestig, MK] - als raadsman moest optreden van alle kinde
ren, die op die dag wegens een strafrechtelijk vergrijp voor de kinderrechter, ver
kleed als strafrechter, moesten komen. Dat optreden diende, naar men mij 
uitdrukkelijk had voorgehouden, vooral uit zwijgend toezien en instemmend knik
ken te bestaan. (...) Een van de kinderen had van het kroketje dat zijn wat meer 
ondernemende makker wederrechtelijk aan de muur had onttrokken, een hapje 
mogen nemen. Hij stond terecht wegens opzettelijke heling: ten geschenke aanne
men van een goed dat van misdrijf afkomstig is. Overeenkomstig het advies van de 
raad voor de kinderbescherming, maar in afwijking van de eis van het openbaar 
ministerie en het pleidooi van de raadsman legde de kinderrechter deze delinkwent 
de (bijkomende) maatregel van ondertoezichtstelling op. (...)' 

50 Moeilijkheid hierbij is de onduidelijkheid van het begrip zelfcontrole, waar Wil-
terdink (1998) op wijst. Het begrip is vaag en niet precies gedefinieerd. Delictgedrag 
wordt geïnterpreteerd als een teken van geringe zelfcontrole. Maar bij sommige 
mensen, succesvolle bankovervallers bijvoorbeeld, leidt meer zelfcontrole niet tot 
een vermindering maar juist tot een vermeerdering van delinquent gedrag. 

Noot hoofdstuk 7 
51 De stelling dat dit hulpaanbod vanaf de jaren tachtig sterk is gereduceerd, is overi

gens niet met cijfers te onderbouwen. 
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SUMMARY 

Dangerous Children - Children in Danger 
Judicial child welfare and the changing social position of juveniles, 1960-1995 
Mieke Komen 

This study examines changes in Dutch judicial child welfare between 1960 and 1995. 
Judicial child welfare handles cases of juvenile delinquency, child neglect, sexual abuse 
and battery of children. Over the years, the families concerned have had one thing in 
common: they are predominantly from a low social class and face a wealth of serious 
problems. 

In Chapter 1, I describe this study's backgrounds and structure. The most striking 
change in judicial child welfare is that the number of supervised juveniles decreased by 
half between 1960 and 1980, only to rise considerably from the early 1980s onward. 
This reversal motivated the present study on judicial child welfare between 1960 and 
1995. 

Relevant literature in the social sciences offers direct and indirect indications for the 
decrease and subsequent increase in measures taken by judicial child welfare. The de
crease between 1960 and 1980 is attributed to the expansion of non-judicial and alter
native juvenile assistance and the tendency for parenting problems to be resolved by 
institutions providing social assistance rather than through the involvement of the judi
cial system. The recent rise is related to certain shifts in the judicial child welfare system, 
the juvenile issue's increased seriousness and complexity, greater insecurity among 
parents about raising children, more interest in and lower tolerance for various types of 
anti-social and aggressive behaviour (which leads child welfare workers to respond more 
quickly with judicial child protection measures when the rules of conduct are broken), 
and, finally, the higher population of ethnic minority juveniles. They are believed to be 
more prone than Dutch juveniles to anti-social acts and delinquency. In addition, or 
alternatively, judicial child welfare workers intervene sooner and more extensively with 
families of foreign extraction than with Dutch ones. 

Analysing over two hundred files of adolescents and children placed by judges in the 
juvenile justice system yielded empirical evidence for these assertions. The other 
research sources consisted of topical literature, documents, statistical material, and con
versations with a few child protection experts. 

Chapter 2 addresses the establishment of judicial child welfare in the Netherlands and 
the main changes in the system since World War II: the professionalisation of care, the 
democratization of the relationship between welfare workers and clients, and the eman
cipation of supervised juveniles. This chapter is based largely on information obtained 
from literature and documents. 
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The expansion of the state's involvement and the professionalisation and democratiza
tion of the relationship between welfare workers and clients in the judicial system have 
coincided and stimulated each other since the early twentieth century. Increasingly, 
deviant behaviour is defined as a psychological problem. 

Improvements in children's societal position gave rise to laws and subsidy provisions. 
This state intervention has been conducive to children's emancipation in our society. 
Implementation of the Children's Acts of 1905 highlighted the importance of good 
parenting and the obligations of parents toward their children. Children's emancipation 
improved the position of children with respect to both their parents and other adults, 
including child welfare workers, as manifested by the increased rights of supervised 
juveniles and further expansion of children's rights. 

Professionalisation of the judicial child welfare services after World War II was inten
ded as an antidote to the imminent ruin of part of the youth, families, and society in 
general. This process coincided with greater interest in client preferences, freer parenting 
styles, more influence for supervised juveniles in the assistance provided, and increased 
care and concern for children on the part of the state. 

Chapters 3 to 6 are based largely on the analysis of the child protection files. They relate 
constants and changes between 1960 and 1995 in the nature of and approach to the 
main family problems concerning judicial child welfare: neglect and abuse of children, 
incest, and juvenile delinquency. Each chapter opens with a review of the literature 
about the problems addressed. 

Chapter 3 covers the nature, approach, and modified views among judicial welfare wor
kers regarding material neglect of children, as well as the assorted family situations in 
the records that directly or indirectly concern such neglect: subsistence from benefits and 
debt burdens, single parenthood, and addiction among parents. The ongoing difficulties 
in satisfying the material needs of children from families in the judicial child welfare sys
tem are probably related to the perpetuation of life in these conditions. Material child 
neglect has undergone little or no change between 1960 and 1995. Besides this constant, 
judicial child welfare workers appear more accepting and understanding with respect to 
problems observed in material childcare. Standards have been relaxed a bit in this area. 
Nevertheless, the recent files also reflect cases of harsh condemnation of severe material 
child neglect. 

In this chapter, I also examine whether child welfare workers have been focusing 
more on emotional care and affection-oriented parenting and have become increasingly 
interested in problems with emotional childcare since the 1960s. My material neither 
contradicts nor confirms the rise in emotional neglect of children, indifference among 
parents, and the lack of parental interest feared by some researchers. Nevertheless, child 
welfare workers have clearly raised their expectations of parents with respect to emo
tional care in the past few decades. Increasingly, relationships between parents and 
children are assessed according to their true emotional value. In the definition of emo
tional neglect of children, the emphasis has shifted from supervision and set rules to sin
cere emotional involvement of parents with their children, subsequently combined with 
profundity and restoration of parental supervision. 
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Chapter 4 discusses the changes in the severity of physical child abuse and the ways that 
the judicial child welfare system handles this problem. Changes in parent-child rela
tionships are described, as well as the different judgments of child welfare workers regar
ding physical violence in parenting. 

Asserting that more cases of severe child abuse are brought before the judicial child 
welfare system now than in the past appears incorrect. Even though child welfare wor
kers are more alert to violence in parenting, they have encountered serious child abuse 
less frequently in the 1980s and 1990s than during the 1960s and 1970s. Unlike the 
records from previous decades, the recent ones usually refer to minor violence, such as 
'hitting' or 'smacking the child occasionally'. 

In the 1960s parents and judicial child welfare workers seemed to approve of corpor
al punishment for difficult children. Serious violence against children was more likely to 
be excused as a lapse or an understandable punishment and did not elicit the harsh con
demnations it does today. Parents were frank about such actions. In the 1970s, 1980s 
and 1990s, parents appear less accepting of physical violence as a parenting technique. 
Presumably, juveniles under supervision suffer less frequent and less serious abuse than 
in the past. This 'pacification' of parental behaviour apparent from the files is undoub
tedly related to the general growing aversion to violence against children. Physical vio
lence in parenting has become a taboo. Parents who resort to violence anyway are less 
open about their actions. The decline in violence in parenting during the course of child
ren's lives seems attributable to changing family relationships. The position of children 
with respect to their parents has strengthened. Especially adolescents have become more 
capable of defending themseives than in the past. In the recent files, they end abuse by 
running away from home or by directing threats or violence at their abusive parents. 
Mothers have become more successful in protecting their children from repeated abuse 
by divorcing their partners. 

Like public opinion, child welfare workers have started to speak out more against 
violence in parenting and are less understanding. Conversely, their silence regarding 
serious acts of violence is remarkable. In cases involving serious child abuse, child welfa
re workers are less effective than they used to be. They are faster to express concern but 
are not always able to act, due to the increased influence of parents in the assistance 
network. They require cooperation from their clients (either the parents or the child) to 
accomplish change. 

Chapter 5 concerns attitudes toward incest. This chapter examines whether child welfa
re workers used to do too little in contrast with the current approach, acting too zealous
ly in cases of suspected incest. 

The files from 1980-1995 contain twice as many reports of incest as the ones from 
the 1960s. Suspicion of incest is cause for action in half of the recent incest files. This rate 
is higher than in the 1970s but lower than in the 1960s. Contrary to the expectations 
suggested by topical literature, incest cases appeared in the records from the 1960s and 
were proportionately more likely to give rise to judicial child protection measures than 
in more recent periods. 

Reports of incest cases of the 1960s, however, made no mention of possible traumas 
among the victims resulting from their abuse. Victims met with little compassion. Often 
they were viewed by judicial child welfare workers (and other social workers and law 
enforcement officers) as accomplices to and willing participants in the incest. Frigid or 
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adulterous wives and provocative children were cited as reasons for the abuse. In certain 
cases, however, both the justice system and the judicial child welfare system acted force
fully against the perpetrators and the victims. Such action prevented repeated abuse of 
the victims. Children who were not recorded as being sexually suggestive or seductive, 
however, did not receive adequate protection. Child welfare workers ignored the possi
bility that these children might suffer sexual abuse, even if one of their siblings had been 
diagnosed as an incest victim. 

The child protection records of the 1970s reflect a proportional rise in incest cases 
reported. This increase did not lead to the increased awareness of judicial child welfare 
workers about the accurence of incest. Their responses were paragons of disbelief and 
denial and belittled the problem. Some accusations were interpreted as fantasies and 
subconscious desires among girls. Nevertheless, 'oversexed' children would lead child 
welfare workers to take action. They were perceived as a danger to themselves and a bad 
influence on other children. Despite the measures taken by judicial child welfare, these 
victims received no protection from recurring sexual abuse. 

The recent interest in sexual abuse hasn't brought about as much change as expec
ted. The greater number of cases of incest identified in the 1980s and 1990s did not bring 
about harsher and more effective action than in the sixties. The recent documented reac
tions of child welfare workers in the justice system include compassion, shame, and dis
belief. Interventions occur at earlier stages than in the 1970s but not if compared with 
the 1960s. Even when child welfare workers are convinced incest is being committed 
and fully acknowledge the matter's seriousness, they are more likely to be helpless and 
reluctant to intervene than in the sixties, in particular in cases where the reporters of the 
abuse (mothers and children) are extremely weak. 

Changes in judicial child welfare with respect to juvenile delinquency are addressed in 
Chapter 6. The topics include the rise in serious offences, the relationship between 
parenting and family culture and delinquency, and the changing relationships between 
child welfare workers and their clients (adults and children alike). 

Judicial child welfare workers have become softer on juvenile delinquency during 
the period under review. Law and order forces take less forceful action against more 
serious property crimes and increased violence and aggression. Their understanding of 
the backgrounds of the perpetrators and the crimes leads them to treat legal violations by 
juveniles more leniently. Child welfare workers today believe that compliance by child
ren with the implementation of judicial measures is required for the desired effect to be 
achieved. Supervised juveniles can easily evade the influence of law enforcement offi
cials. Role reversals and absence of authority between parents and children is becoming 
more common. Sometimes such parents contact judicial child welfare, hoping to end the 
terror they suffer from their children. 

The changes in decision-making and the actions of judicial child welfare do not sub
stantiate the assertion that the Netherlands has become more punitive or the Dutch jus
tice system less lenient toward juveniles in recent decades. In fact, the present study 
shows that the interventions of judicial child welfare workers rise, but become more 
inconsistent and less harsh during the 1980s and 1990s. It reflects greater tolerance 
toward shoplifting, burglary, and acts of violence among both Dutch juveniles and eth
nic minority juveniles. Whereas child welfare workers and parents have become more 
considerate of juveniles, some supervised juveniles demonstrate the opposite trend. The 
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decrease of external constraints by parents and juvenile justice workers has not coinci
ded with increased selfcontrol among juveniles, but with more serious property offences 
and acts of violence. In particular ethnic minority boys exhibited violent behaviour in 
the recent sample. 

In the recent files, both native perpetrators of violence and their counterparts of 
foreign extraction are best described as juveniles abandoned in hopeless situations. They 
were raised under largely haphazard conditions. People with such childhood experien
ces are unlikely to acquire the self-discipline expected in Dutch society today. 

In Chapter 7 the aforementioned explanations discovered in the literature about varia
tions in the justice system's intervention in families are examined. The study's main 
conclusions are discussed here. 

The main reason for the decrease in judicial intervention between 1960 and 1980 
concerns the professionalisation of the care and the incorporation of non-judicial volun
teer assistance within judicial child welfare. This change has coincided with greater 
reluctance among judicial workers to elicit or prolong judicial measures. Budget increa
ses were used to replace unpaid volunteers with professional welfare workers. The 
process was completed in the late 1970s. In the 1960s and 1970s the expansion of non
judicial juvenile assistance, both within and outside judicial child welfare, led to a reduc
tion in the number of measures taken by judicial child welfare. 

Although the expansion of state influence in the 1970s resulted in fewer judicial 
interventions in families, the subsequent public centralization of care also paved the way 
toward the rise in the number of measures taken by judicial child welfare in the years 
that followed. By the late 1970s, virtually all volunteers had disappeared from judicial 
child welfare and had been replaced by paid professionals. The manpower of the Child 
Protection Boards - government institutions for judicial child welfare - and the agencies 
for family guardianship were untouched by the cutbacks in the Netherlands in the 
1980s. The selective budget reductions in this area did not affect the Board's investiga
tions regarding the desirability of judicial child protection measures. Grants for the fami
ly guardianship sector remained the same, since they were based primarily on the 
number of supervised juveniles. This situation does not explain the recent increase in 
supervision orders, which requires a greater understanding of the changes in the nature 
of family problems eliciting intervention and the motives of child welfare workers for 
ordering and extending judicial measures. 

The files convey the following pattern: Greater fear among parents of physical and 
sexual child abuse, the changed definition of emotional neglect of children, and the dis
appearance of the candidness among parents regarding corporal punishment as a paren
ting technique, may actually indicate more rigid social regulations in these areas. 
Chapters 4 and 5 show that judicial child welfare workers have become more alert to 
physical and sexual child abuse. This trend might explain the rise in judicial interven
tions since the 1980s. Increasingly, coercion and violence meet with disapproval. 
Nontheless, greater alertness does not necessarily mean that actions against family vio
lence have become more forceful. Recent records reflecting serious physical child abuse 
and incest attest to growing helplessness and more reluctance to act alongside the incre
ased alertness. 

As stated, the analysis of the files reveals clearly that the nature of juvenile delin
quency became more seriously. Comparing the juvenile delinquency records from the 
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1960s and 1970s with the ones from the 1980s and the early 1990s also indicates greater 
tolerance among law enforcement officials with respect to theft, burglary, and acts of 
violence committed by native and ethnic minority juveniles. The recent increase in 
interventions by judicial child welfare is therefore unlikely to follow that law enforce
ment officials have become less child-oriented. Relaxing external control will lead to 
greater scope to the forces conducive to anti-social behaviour. Reduced external pres
sure from adults, more restricted access to the labour market, and increased ownership 
of weapons mean that juveniles require greater self-control and self-discipline than a 
few decades ago. As a result, developmental delays and impulsive behaviour have be
come more noticeable among juveniles who never learned to control themselves. 

Analysing the records therefore shows that child welfare workers (and Dutch society 
overall) expect more out of parenting and self-control among juveniles than previously. 
Children whose parents are poorly educated, ill, infirm, destitute, single, or absent are 
thus more likely to come into contact with the judicial child welfare system. 

Judicial child welfare does not appear to take disproportionately harsh action against 
ethnic minority juveniles. Their overrepresentation at correctional schools and the dis
proportionate number of heavy criminal sentences they receive are probably attributable 
to the severity of their offences. Compared with native boys and girls, their acts involve 
excessive violence. Virtually all violent delinquents, of which the records were reviewed, 
reside in closed institutions throughout the sentence imposed by judicial child welfare. 
Similar acts of violence are committed by native Dutch juveniles (boys and girls), who 
have been as severely neglected by their parents as their counterparts of foreign extrac
tion. Many supervised juveniles who committed serious criminal offences prove to be on 
their own. They wander from temporary accommodations to shelters and lack any adult 
guidance. 

The files reveal a connection between juvenile unemployment, subsistence from 
benefits, family and childhood problems, and criminal behaviour. The equalizing balan
ce of power between parents and their children in dire economic conditions, appears to 
be undermining the regard for others: irritations are mounting and are leading to in
creased violence within families (e.g. serious child abuse and parents being terrorized by 
their children) and indifference of parents toward their children. 

A model explaining the rise in judicial interventions in families should place more 
emphasis on the mounting social inequality in the Netherlands than on the new, gro
wing chasm between the native population and the one of foreign extraction. People of 
foreign extraction are overrepresented in the social rearguard, the unemployed, and 
those subsisting from benefits. The deepening divisions by class and ethnicity may lead 
to more serious legal violations among the excluded individuals. Especially among juve
niles, such action would be an obvious response to low prestige, family problems, inferi
or status, and life in two different cultures. Social inequality may not independently 
explain the rise in juvenile delinquency - which has occurred among the middle class as 
well - but might explain the changed nature and increased severity of criminal offences 
perpetrated by native juveniles and ethnic minority juveniles alike from lower social 
strata. Consequently, it explains the recent rise in the number of family interventions by 
judicial child welfare. 
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De justitiële kinderbescherming wordt ingeschakeld in 
gevallen van jeugddelinquentie, (seksuele) 
kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Op basis 
van een analyse van ruim tweehonderd 

rechtbankdossiers geeft de auteur een indringend beeld 
van de aard en aanpak van kinderverwaarlozing, 
kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit in 
heden en verleden. Nagegaan wordt of onder 
kinderbeschermers vanaf de jaren zestig sprake is van 
een meer op emotionele zorg en affectie gerichte 
opvoedingsmoraal en een toenemende aandacht voor 
problemen in de emotionele kinderverzorging. 
Gevaarlijke kinderen... gaat verder in op de wijzigingen 
in de ernst en de aanpak van lichamelijke 
kindermishandeling, de veranderende verhoudingen 
tussen ouders en kinderen, en de verschillende oordelen 
van kinderbeschermers over het gebruik van fysiek 

)e justitiële kinderbesc 

geweld in de opvoeding. Tevens wordt ingegaan op de 
vraag of kinderbeschermers vroeger nauwelijks en nu te 
voortvarend te werk gaan bij vermoedens van incest. 
De toegenomen ernst van de jeugdcriminaliteit, de 
samenhang tussen opvoeding en delinquentie, en de 
veranderende verhoudingen tussen kinderbeschermers 
en hun (jeugdige) cliënten komen eveneens aan bod. 


