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2. PROFESSIONALISERING, DEMOCRATISERING EN 
DE EMANCIPATIE VAN KINDEREN 

De geschiedenis van de just i t ië le k inderbescherming 

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

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

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

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

De wetten en organen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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