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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 
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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 
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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. 

30 



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 

40 



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. 

41 



42 


