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3. KINDERVERWAARLOZING, EEN HARDNEKKIG 
PROBLEEM 

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

Door de economische opbloei en de toegenomen sociale zekerheid in Nederland na 
de Tweede Wereldoorlog veranderde de armoedeproblematiek van karakter. Arm-zijn 
speelt zich tegenwoordig over het algemeen af op een niveau dat vroeger als 'redelijk of 
goed bedeeld' zou zijn getypeerd. Het is minder een materieel probleem geworden. De 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en andere verbeteringen in het socia-
le-zekerheidsstelsel brachten daarnaast een vermindering van de economische afhanke
lijkheid tussen gezinsleden teweeg: zo werden vrouwen voor hun levensonderhoud 
minder afhankelijk van hun man of (adolescente) kinderen en kunnen minderjarigen 
tegenwoordig zelfstandig een uitkering aanvragen als zij weggelopen zijn van huis. De 
Regt (1984) veronderstelt een samenhang tussen de vermindering van de materiële 
afhankelijkheden tussen gezinsleden, ontwikkelingen in de verzorgingsstaat, en de ver
sterking van de affectieve relaties tussen gezinsleden. Verschillende historici en sociolo
gen hebben gewezen op dit langer lopende proces van emotionalisering van 
partnerrelaties en de ouder-kind relatie (o.a. Ariës 1987 [1960], Shorter 1975, Zelizer 
1985, Brinkgreve & De Regt 1990, Dekker 1995). Huwelijks- en partnerrelaties zijn 
vaker dan voorheen gebaseerd op liefde en affectie. Ouderliefde is in de loop der tijd een 
sterke emotie geworden. Met deze stelling wordt overigens niet bedoeld dat kinderen 
vroeger verwaarloosd, aan hun lot overgelaten of geminacht werden (Ariës 1987, blz. 
125). Kinderen worden steeds meer gezien als personen die individuele aandacht en 
behandeling behoeven, afgestemd op zijn of haar behoeften en leefwereld. Zij zijn de 
afgelopen eeuwen het middelpunt van het gezin geworden. Ouders en kinderen hébben 
tegenwoordig niet alleen een sterkere emotionele band met elkaar, zij behoren dit ook te 
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hebben. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat in recente literatuur weer vaker gewag 
wordt gemaakt van toegenomen kinderverwaarlozing (Lodewijks-Frenken 1989, Cole
man 1993, De Haan 1994). Maar hierin gaat het dan vooral om emotionele verwaarlo
zing en ouderlijke onverschilligheid. Dit zou kunnen wijzen op een werkelijke stijging 
van het aantal kinderen dat emotioneel wordt verwaarloosd, maar tevens op een groei
ende aandacht voor het emotioneel welbevinden van kinderen en op een verhoging van 
de eisen die tegenwoordig aan de ouder-kind relatie worden gesteld. Hoe hoger de ver
wachtingen, des te groter de kans dat mensen van zichzelf en van anderen vinden dat zij 
hier niet aan voldoen (Kooy 1985, De Regt & Brinkgreve 1997; Van den Brink 1997). 
Ook volgens verschillende kinderbeschermingsdeskundigen is er sprake van een toene
mend aantal kinderbeschermingspupillen dat door hun ouders wordt verwaarloosd (Van 
Montfoort 1994; Van der Laan 1990; zie ook hoofdstuk 1). Het is niet altijd duidelijk, 
maar hoogstwaarschijnlijk hebben deze auteurs eveneens vooral de niet-materiële vor
men van verwaarlozing op het oog. Uit een artikel van Van Montfoort uit 1989 blijkt bij
voorbeeld dat hij het idee heeft dat de materiële verzorging van kinderen in de loop van 
deze eeuw minder vaak een reden voor justitieel ingrijpen is geworden. 

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

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

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

60 



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

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

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

Materiële decennium van raadsonderzoek 
kinderverwaarlozing jaren jaren jaren totaal 

'60 '70 '80 & '90 

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

nee 75% 79% 77% 
50 35 55 140 

totaal 67 44 71 182 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De jaren zestig 

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

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

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

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

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

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

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

De jaren tachtig en negentig 

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

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

In tegenstelling tot hetgeen de laatst genoemde uitspraak van de raadsmedewerker 
in de zaak van Geert doet vermoeden, laten andere dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig zien dat dergelijke situaties tegenwoordig wel degelijk tot een ontzetting van de 
ouders uit de ouderlijke macht kunnen leiden. Naast terughoudendheid spreekt uit de 
recente dossiers ook een streng optreden van kinderbeschermers. Hiermee werden de 
ouders van de zesjarige Berend en zijn jongere zusjes Catherina en Celia, geconfron
teerd. De vader en moeder waren getrouwd op respectievelijk 25- en 17-jarige leeftijd. 
Ten tijde van de ondertoezichtstelling wegens materiële en affectieve kinderverwaarlo
zing, in juni 1988, hadden zij hun huwelijksmoeilijkheden als gevolg van vaders drank
gebruik net achter de rug. De vader had een maand eerder, in mei 1988, contact 
opgenomen met de Raad in verband met huisvestingsproblemen. Zijn vrouw had de kin
deren namelijk bij hem gebracht, maar omdat de vader na de scheiding de echtelijke 
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woning had verlaten, had hij geen geschikte woonruimte voor de kinderen. De Raad zag 
hierin geen aanleiding tot verdere contacten met de vader. Enige dagen later nam de 
zedenpolitie contact op met de Raad in verband met vaders opstelling na zijn aanhou
ding wegens een zedendelict. Vader zou ontucht hebben gepleegd met zijn minderjarige, 
veertienjarige schoonzus en werd enige dagen in voorlopige hechtenis genomen. De drie 
kinderen werden voorlopig onder toezicht gesteld. Bij Berend was namelijk sprake van 
ondervoeding, eczeem en een virusinfectie, en bij Catherina van een ammoniakvergifti-
ging. Zij werden in een ziekenhuis opgenomen. Celia ging naar een opvanggezin. De 
vader besloot toen de drank te laten staan en verzoende zich met de moeder van zijn 
kinderen. De vader was veel werkloos geweest maar vond nu via een uitzendbureau een 
baan als magazijnmedewerker. De moeder bleef huisvrouw. Na de ziekenhuisopname 
van de kinderen probeerden de ouders hen thuis te krijgen, maar de kinderen werden 
alledrie door de kinderrechter in pleeggezinnen geplaatst. Volgens de gezinsvoogdes zou 
de vader hebben gezegd dat als de kinderen weer thuis geplaatst zouden worden hij zijn 
schulden kon afbetalen van de kinderbijslag. Naast de geconstateerde materiële kinder
verwaarlozing vermoedde de gezinsvoogdes ouderlijke onverschilligheid. De ouders 
kwamen bijvoorbeeld hun afspraken met de kinderen niet na, schreef de gezinsvoogdes 
bij het ontheffingsverzoek. Bij het ontheffingsrapport waren foto's van de kinderen 
gevoegd van vóór en tijdens de pleeggezinplaatsing. Op de eerste foto's zien we kinderen 
met ingevallen wangetjes en holle ogen en op de foto's van de kinderen ten tijde van de 
pleeggezinplaatsing bolle, stralende gezichtjes. Ook reageerden de kinderen niet spon
taan op de ouders. Volgens de maatschappelijk werker van de Raad had de gezinsvoog
des de contacten tussen de kinderen en de ouders bewust minimaal gehouden, omdat de 
ouders, pleegouders en gezinsvoogdes steeds met elkaar in aanvaring kwamen. De wet
tige ouders, aldus de Raad, waren hierdoor van weinig betekenis voor de kinderen 
geworden. De pleeggezinplaatsing werd gecontinueerd. De ouders waren zelf van 
mening, zo bleek uit hun brief aan de kinderrechter, dat de gezinsvoogdes en de pleeg
ouders het hen onmogelijk hadden gemaakt om een goed contact met de kinderen te 
onderhouden. Volgens hen mochten zij de kinderen alleen in aanwezigheid van de 
diverse pleegouders en maatschappelijk werkers in een kleine spreekkamer op het kan
toor van de gezinsvoogdij-instelling ontmoeten. Na drie jaar ondertoezichtstelling volg
de, ondanks het verzet van de ouders (zij gingen in hoger beroep tegen de verlenging 
van de ondertoezichtstelling), een gedwongen ontheffing uit de ouderlijke macht. Dit 
dossiermateriaal werpt een licht op de weinig terughoudende manier van werken van 
de betrokken kinderbeschermers in deze zaak. Het is een voorbeeld om duidelijk te 
maken dat wat verdraagzaamheid betreft, 'de' kinderbescherming van nu ook nog sterk 
lijkt op die uit de oudere verwaarlozingsdossiers. Er wordt nog steeds streng opgetreden 
tegen materiële kinderverwaarlozing, vooral als men daarnaast tevens andere gezinspro
blemen veronderstelt. 

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

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

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

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

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

Emotionele decennium van raadsonderzoek 
kinderverwaarlozing jaren jaren jaren totaal 

'60 '70 '80 & '90 

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

nee 58% 77% 69% 
39 34 49 122 

totaal 67 44 71 182 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controle en conditionering. De jaren zestig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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