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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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