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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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