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7. CONCLUSIE: MACHT EN ONMACHT IN DE 
JUSTITIËLE KINDERBESCHERMING 

1 Inleiding 

De geschiedenis van de justitiële kinderbescherming is een geschiedenis van verande
rende verhoudingen, moraal en gedrag. Eén ding hebben de betrokken gezinnen door 
de jaren heen gemeen: zij behoren overwegend tot een laag sociaal milieu en kampen 
met veel en vaak ernstige problemen (vgl. Schölte es . 1992, Mertens 1993). De meest 
opvallende kwantitatieve ontwikkeling in de justitiële kinderbescherming is de halve
ring van het aantal pupillen in de periode 1960-1980 en de sterke stijging van dit aantal 
vanaf het begin van de jaren tachtig tot heden (zie hoofdstuk 1). Dit gegeven is de aan
leiding geweest voor onderhavig onderzoek naar de justitiële kinderbescherming in de 
periode 1960-1995. 

Uit de relevante sociaal-wetenschappelijke literatuur zijn direct of indirect verschil
lende vermoedens af te leiden die de daling en stijging in het treffen van maatregelen 
van justitiële kinderbescherming verklaren. Voor de daling in de periode 1960-1980 
wordt verwezen naar de uitbreiding van de niet-justitiële en 'alternatieve' jeugdhulp
verlening en de tendens om opvoedingsmoeilijkheden op te lossen door interventies van 
deze hulpverleningsinstelllingen in plaats van ingrijpen door de justitiële kinderbescher
ming. De recente toename wordt gerelateerd aan verschuivingen in het kinderbescher
mingssysteem zelf, een toegenomen ernst en complexiteit van de jeugdproblematiek, 
een toegenomen opvoedingsonzekerheid onder ouders, een toegenomen aandacht en 
verminderde tolerantie voor allerlei vormen van antisociaal en agressief gedrag die kin
derbeschermers ertoe brengen om op overtreding van gedragsregels sneller te reageren 
met een maatregel van justitiële kinderbescherming, en tenslotte het toegenomen aantal 
allochtone jongeren. Zij zouden vanwege hun relatief geringe zelfbeheersing meer dan 
autochtoon Nederlandse jongeren antisociaal en delinquent gedrag vertonen en/of kin
derbeschermers zouden eerder en harder interveniëren in allochtone dan in autochtone 
Nederlandse gezinnen. 

Vanzelfsprekend is het erg moeilijk om voor fluctuaties in justitieel ingrijpen een 
precieze verklaring te geven: er zijn zoveel verschillende factoren die hierbij een rol kun
nen spelen. Zij kunnen onmogelijk in één onderzoek allemaal geanalyseerd worden. 
Daarom zal een verklaring nooit uitputtend kunnen zijn. Mijn onderzoek is voorname
lijk gebaseerd op een inhoudsanalyse van ruim tweehonderd rechtbankdossiers van het 
Bureau Kinderrechter uit het arrondissement Dordrecht. Hiermee komen we op een 
tweede probleem dat een relativering van de onderzoeksresultaten noodzakelijk maakt. 
Dit dossiermateriaal geeft weliswaar inzicht in de overwegingen en beslissingen van kin
derbeschermers over een langere tijdsperiode, maar het geeft geen compleet inzicht in 
de aanleiding tot en de redenen voor de genomen maatregelen, de verrichte werkzaam
heden, en het precieze verloop van het hulpverleningsproces. Mijn analyse kan derhal
ve het beste worden opgevat als een eerste poging, bedoeld om na te gaan of voor de 
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verschillende verklaringen die uit de literatuur kunnen worden afgeleid, enige empiri
sche ondersteuning is te vinden. 

2 Veranderingen in het kinderbeschermingssysteem 
In hoofdstuk 2 zijn de veronderstellingen onderzocht met betrekking tot de veranderin
gen in het kinderbeschermingssysteem zelf. Dit hoofdstuk is gebaseerd op literatuur- en 
documentenonderzoek. 

De belangrijkste verklaring voor de daling van justitieel ingrijpen tussen 1960 en 
1980 verwees, zoals vermeld, naar de groei van de vrijwillige, niet-justitiële hulpverle
ning. In de twintigste eeuw is de jeugdzorg het werkterrein geworden van door de over
heid gesubsidieerde hulpverleners en hulpverleningsinstanties. De professionalisering 
van de uitvoering van het werk, de democratisering van de hulpverleningsrelatie, het 
emancipatieproces van kinderbeschermingspupillen en de uitbreiding van de wet- en 
regelgeving en het toezicht door de overheid, gingen vanaf het begin van de twintigste 
eeuw samen en stimuleerden elkaar. Vooral na de Tweede Wereldoorlog was er sprake 
van een versnelling in de beroepsontwikkeling van het maatschappelijk werk in de 
kinderbescherming. Door de toegenomen welvaart in Nederland kon de overheid de 
financiële middelen verschaffen om de vervanging van de vrijwilligers door beroeps-
maatschappelijk werkers te betalen, regels te stellen aan de uitvoering, en toezicht te 
houden op de uitvoering en de naleving van die regels. Professionalisering en taakuit
breiding, om te beginnen van de Raden voor de Kinderbescherming, moesten de over
heid meer mogelijkheden tot centrale sturing geven. 

Het professionaliseringsproces in de justitiële kinderbescherming ging samen met 
een democratisering van de verhouding tussen de professionals en de cliënten, en een 
emancipatieproces van kinderbeschermingspupillen. Vooral vanaf de jaren zestig, de 
periode dat er een versnelling was in het professionaliseringsproces, was er sprake van 
een duidelijk toegenomen gelijkwaardigheid in de hulpverleningsrelatie. Betrokken 
ouders en kinderen kregen steeds meer zeggenschap bij het uitbrengen van de adviezen 
van de maatschappelijk werkers aan de kinderrechter en hierdoor pakten deze steeds 
minder vaak anders uit dan de cliënten wilden. De kinderbescherming veranderde ook 
in deze richting als gevolg van de kritiek van cliënten en de net opgerichte alternatieve, 
niet-justitiële, hulpverlening (JAC's, Sosjale Joenit, Release e.d.). Als reactie op de dis
cussies over dwang in de werkwijze van de justitiële kinderbescherming en als antwoord 
op de opkomst van de alternatieve jeugdhulpverlening werden bovendien vanuit de 
kinderbescherming de Adviesbureaus voor Jongeren en Ouders opgericht. Deze bureaus 
werden opgericht vanuit en ondergebracht bij de (gezins)voogdij-instellingen. Het gaat 
hier om hulpverlening in een vrijwillig kader, zonder justitiële maatregel. Het Ministerie 
van Justitie ondersteunde deze ontwikkeling. Gevolg van de professionalisering van de 
zorg en de incorporatie van vrijwillige niet-justitiële hulpverlening in het justitiële kin
derbeschermingssysteem was een toegenomen terughoudendheid onder maatschappe
lijk werkers in het uitlokken van (verlenging van) maatregelen. Het toegenomen budget 
werd gebruikt om de onbezoldigde vrijwilligers te vervangen door beroepsmaatschappe-
lijk werkers. Dit proces was eind jaren zeventig voltooid. De groei van de niet-justitiële 
jeugdhulpverlening, zowel binnen de justitiële kinderbescherming als daarbuiten, leidde 
in de jaren zestig en zeventig tot een daling van het aantal maatregelen van justitiële 
kinderbescherming. 
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Alhoewel de uitbreiding van de overheidsinvloed in de jaren zeventig tot minder justi
tiële interventies in gezinnen leidde, vormde de verdere verstatelijking van de zorg (De 
Swaan 1982) eveneens een noodzakelijk voorwaarde voor de toename van het aantal 
maatregelen van justitiële kinderbescherming in de periode daarna. Eindjaren zeventig 
waren vrijwel alle vrijwilligers uit de kinderbescherming verdwenen en vervangen door 
betaalde beroepskrachten. Ondanks de bezuinigingen in Nederland in de jaren tachtig 
bleef de formatie van de Raden voor de Kinderbescherming - het overheidsorgaan in de 
kinderbescherming - en van de gezinsvoogdijinstellingen op peil. Op sommige deel
gebieden van het werk werd bezuinigd, maar niet op de raadsonderzoeken naar de 
wenselijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen. De subsidiëring van de gezins
voogdijsector liep hierdoor ook geenszins terug, aangezien deze voornamelijk is geba
seerd op het aantal justitiepupillen dat wordt begeleid. 

De uitbreiding van de overheidsinvloed op het gebied van de justitiële kinderbe
scherming leidt tot een toename van het aantal interventies in gezinnen. Zo bezien is de 
daling van het aantal maatregelen in de jaren zestig en zeventig uitzonderlijk, en niet de 
gestegen omvang van de kinderbeschermingspopulatie in de jaren tachtig en negentig. 
Met deze voorwaarde is echter nog geen verklaring gegeven voor de recente stijging van 
de aantallen pupillen die onder toezicht van de kinderrechters staan. Daarvoor is meer 
inzicht nodig in de ontwikkelingen in de aard van de problematische gezinssituaties 
waarin wordt ingegrepen en de overwegingen van kinderbeschermers bij het opleggen 
en verlengen van de maatregelen. De onderzochte dossiers werpen enig licht op deze 
processen (zie de volgende paragrafen). 

De voorrangsregeling voor justitiepupillen in tehuizen en de bezuinigingen op de 
vrijwillige hulpverlening zouden eveneens verklaringen zijn voor de recente stijging. 
Het is twijfelachtig of deze verklaringen juist zijn. De voorrangsregeling bleek in de prak
tijk niet te werken. En bovendien werd deze regeling pas in 1987 (uitgebreid) van 
kracht, en begon het aantal justitiële kinderbeschermingsmaatregelen al een paar jaar 
eerder te stijgen. 

Ook de veronderstelde bezuinigingen op de vrijwillige, niet-justitiële hulpverlening 5 1 

waardoor ouders en kinderen met problemen eerder zouden worden begeleid door de 
justitiële kinderbescherming dan vroeger, lijken de stijging niet te kunnen verklaren. 
Dan zouden de problemen die de redenen vormen voor justitieel ingrijpen tegenwoordig 
minder zwaar zijn dan vroeger. In de dossiers zijn geen aanwijzingen gevonden die deze 
veronderstelling ondersteunen. In de volgende paragraaf komt dit thema uitgebreider 
aan bod. 

3 Verzwaring van de problematiek? 
De meest gehoorde veronderstelling en noodkreet die in kinderbeschermingskringen 
wordt gerelateerd aan de toename in het treffen van justitiële maatregelen is een 
verzwaring en toegenomen complexiteit van de jeugd- en opvoedingsproblemen, en de 
toegenomen zichtbaarheid van 'nieuwe' problemen zoals incest, waarmee de kinderbe
scherming wordt geconfronteerd. De vele problemen in de gezinnen zijn vaak zeer ver
schillend van aard. Materiële kinderverwaarlozing is een heel ander probleem dan 
jeugdcriminaliteit. Zij kunnen niet aan elkaar gelijk worden gesteld, zoals impliciet in de 
onderzochte veronderstelling gebeurt. In zijn algemeenheid is dit vermoeden niet te sta
ven. De relatieve groei van probleemgroepen kan niet zonder meer een verklaring zijn 

153 



voor een toename van het aantal maatregelen, omdat hiervoor de problemen niet alleen 
zwaarder moeten zijn, maar ook in de ogen van kinderbeschermers minder acceptabel 
(zie paragraaf 5). In de onderzochte dossiers heb ik gekeken welk beeld naar voren 
kwam op de gebieden van materiële en emotionele kinderverwaarlozing, kindermishan
deling, incest en jeugdcriminaliteit. Dit beeld was als volgt: Kinderbeschermers definië
ren en melden materiële kinderverwaarlozing in de recente dossiers niet veel anders dan 
in de oude dossiers. Dergelijke problemen leken zowel vroeger als nu sterk verweven 
met de uitkeringsafhankelijkheid van de ouders, hun financiële schulden, alleenstaand 
ouderschap - zonder de hulp van een partner - en hun gebruik of misbruik van alcohol 
of drugs. Emotionele kinderverwaarlozing werd in de loop van de onderzoeksperiode 
zeer verschillend geïnterpreteerd. In de jaren zestig behoorden ouders die hun kinderen 
lief hadden hun kroost goed in de gaten te houden, in de jaren zeventig moesten zij veel 
warmte en liefde geven, en in de jaren tachtig en negentig behoorde een liefdevolle 
opvoeding gepaard te gaan met diepgang, niet-oppervlakkige gesprekken en opnieuw: 
toezicht houden. 

Meldingen van het gebruik van geweld in de opvoeding kwamen in ongeveer de 
helft van de onderzochte dossiers voor. In de recente dossiers was het geweld tegen kin
deren minder ernstig van aard. Ernstige kindermishandeling waarbij gebruik wordt 
gemaakt van stokken of andere attributen en waarbij lichamelijk letsel wordt gemeld als 
gevolg van de mishandeling, lijkt tegenwoordig beter verborgen te blijven, of het wordt 
gemeld bij andere instanties dan de kinderbescherming, of het komt in werkelijkheid 
minder vaak voor. 

Het aantal meldingen van incest is, vergeleken met de jaren zestig, in de recente dos
siers verdubbeld van 9 naar 18. Vermoedens van incest kwamen voor in 12 procent van de 
jaren-zestig-dossiers en in 22 procent van de dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Deze 
percentages stemmen overeen met de gegevens die bekend zijn uit andere kinderbescher-
mingsonderzoeken (Clemens Schröner 1952, Gordon 1988, Van Montfoort 1993). Verge
leken met de jaren zeventig was incest in de onderzochte dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig relatief vaker een reden voor het uitlokken of verlengen van justitiële maatrege
len. Vergeleken met de jaren zestig overigens niet. Anders dan verwacht op grond van de 
literatuur over dit onderwerp, waren justitiewerkers in de jaren zestig niet blind voor sek
sueel misbruik van kinderen door verwanten. Het kon een reden zijn om hard in te grij
pen in de gezinsverhoudingen, harder dan tegenwoordig. Dit gebeurde toen zowel via het 
strafrecht voor volwassenen als via de justitiële kinderbescherming. 

Mijn dossiermateriaal vormt geen ondersteuning voor de stelling dat er in de kinder
bescherming sprake is van een duidelijke verzwaring van de problematiek van kinder
verwaarlozing en (seksuele) kindermishandeling. Op het gebied van jeugdcriminaliteit 
waren de verschillen tussen de oude en recente dossiers in de omvang van de delicten 
per persoon en in de aard van de delicten wel erg groot. Zowel in de civielrechtelijke 
OTS-dossiers als in de dossiers van de strafrechtelijke BB- en jeugd-tbr pupillen pleegden 
de jongens, en in mindere mate de meisjes, in de loop van de onderzoeksperiode ernsti
ger vermogensdelicten, en ergere vormen van geweld. Met name bij de allochtone jon
gens ging vermogenscriminaliteit vaak gepaard met geweld. Hetzelfde gold voor 
autochtone jongeren die net als de allochtone geweldplegers op een onverschillige en 
extreem verwaarlozende manier waren opgevoed. 
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De aard van de jeugdcriminaliteit waarmee de justitiële kinderbescherming wordt ge
confronteerd, lijkt wel geleidelijk zwaarder te worden. In de jaren zeventig, de periode 
van terughoudendheid in het treffen van justitiële kinderbeschermingsmaatregelen, 
begon dit al, zowel in de geregistreerde jeugdcriminaliteit als in de onderzochte OTS, 
jeugd-tbr en PIBB-dossiers. Voor een verklaring van de fluctuaties in de omvang van het 
aantal kinderbeschermingsmaatregelen is het noodzakelijk om tevens de alertheid en de 
oordelen van kinderbeschermers op het gebied van de verschillende probleemgroepen te 
betrekken. Het is mogelijk dat sommige problemen in vergelijking met vroeger ernstiger 
zijn, maar meer dan voorheen worden geaccepteerd of anders gewaardeerd. Paragraaf 5 
zal dit laten zien. 

4 Toename opvoedingsonzekerheid? 
Volgens verschillende opvoedingsdeskundigen worden ouders tegenwoordig vaker 
geplaagd door opvoedingsonzekerheid dan vroeger. Opvoedingsonzekerheid is blijkens 
de literatuur een vaag en moeilijk onderzoekbaar concept. Soms wordt het gerelateerd 
aan het raadplegen van tijdschriften zoals Ouders van nu, soms aan de ontkerkelijking 
waardoor geestelijken tegenwoordig minder worden geraadpleegd dan voorheen en 
soms aan het toegenomen belang van privacy voor gezinnen waardoor het minder van
zelfsprekend is geworden dat buren en familieleden ondersteuning bieden in de verzor
ging van de kinderen. In het disciplinerings-perspectief van auteurs als Christopher 
Lasch wordt opvoedingsonzekerheid in verband gebracht met de aantasting van de capa
citeit van mensen om zichzelf te helpen door de groei van het aantal beroepsopvoeders 
(zie hoofdstuk 1). Echter, in het kinderbeschermingssysteem laten ouders van nu zich in 
vergelijking met vroeger juist minder manipuleren door professionele beroepsopvoe
ders. Formeel en informeel is hun positie ten opzichte van professionals versterkt. Kin
derbeschermers moesten steeds meer rekening houden met de wensen en verlangens 
van de cliënten. 

Wel werd in de loop van de onderzoeksperiode in toenemende mate, zowel bij 
allochtone als bij autochtone adolescente pupillen, melding gemaakt van omkering van 
ouder- en kindrol. De kinderen in deze gezinnen leken meer macht over hun ouders te 
hebben dan andersom. Hun dossiers laten een spanning zien tussen de verschillende 
normen in de huidige publieke opvoedingsmoraal (en die van professionele hulpverle
ners en beroepsopvoeders): ouders behoren hun kinderen met weinig ge- en verboden 
op te voeden tot zelfverantwoordelijkheid èn zij behoren voldoende toezicht te houden. 
Wat te doen met kinderen die zich onttrekken aan gezag, lijkt voor deze ouders geen 
gemakkelijke vraag (zie paragraaf 6). 

Ook zelfdwang kon een last zijn voor ouders. De angst om controle over jezelf te ver
liezen en je kind te zullen mishandelen verscheen halverwege de jaren zeventig in de 
onderzochte dossiers en was voor sommige ouders reden om zich aan te melden bij de 
kinderbescherming. Uit de dossiers sprak eveneens een toegenomen angst onder ouders 
voor seksueel misbruik van hun kinderen door de andere ouder(figuur). Dit vormt een 
uitdrukking van de sterk toegenomen publieke aandacht en bezorgdheid voor gezinsge-
weld. De vraag of in deze casuïstiek sprake was van opvoedingsonzekerheid, blijft hier
mee echter onbeantwoord. 
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5 Verminderde tolerantie voor afwijkend gedrag? 
Een verklaring in de literatuur voor de groei van het aantal maatregelen van justitiële 
kinderbescherming is dat er sprake is van een toegenomen probleemsensitiviteit voor 
antisociaal en agressief gedrag bij de Nederlandse bevolking en dus ook onder kinderbe
schermers. Ook deze redenering heb ik alleen onderzocht op het gebied van kinderver
waarlozing, kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit. Uit de dossiers spreekt het 
volgende. 

Vanaf de jaren zeventig laten de dossiers meer begrip zien voor ouders met moeilijk
heden op het gebied van de materiële kinderverzorging. Vanaf de jaren zeventig worden 
de oordelen van kinderbeschermers met betrekking tot de materiële verzorging van kin
deren enigszins milder. Op het gebied van de emotionele opvoeding lijken de eisen die 
kinderbeschermers aan ouders stellen wel opgeschroefd. In de dossiers uit de recente 
periode behoren ouders hun kinderen èn goed in de gaten te houden zoals in de jaren 
zestig, èn lief te hebben zoals in de jaren zeventig. De in de vorige paragraaf beschreven 
toegenomen angst onder ouders voor lichamelijke en seksuele kindermishandeling, de 
veranderde definitie van emotionele kinderverwaarlozing en het verdwijnen van de 
openhartigheid waarmee ouders in de jaren zestig nog spraken over de lijfstraffen die zij 
gaven in de opvoeding, kunnen worden gezien als indicaties dat de maatschappelijke 
regels op deze gebieden feitelijk strenger zijn geworden. De hoofdstukken 4 en 5 laten 
zien dat er ook onder kinderbeschermers sprake is van een toegenomen alertheid voor 
fysieke kindermishandeling en seksueel kindermisbruik. Dit verklaart mogelijk iets van 
het stijgende aantal justitiële interventies vanaf de jaren tachtig. Het gebruik van dwang 
en geweld wordt meer afgewezen. Daartegenover staat dat deze toegenomen alertheid 
niet per definitie betekent dat er tegenwoordig harder tegen gezinsgeweld wordt 
opgetreden. Uit de recente dossiers waarin lichamelijke kindermishandeling en incest 
voorkomen, spreekt naast een toegenomen alertheid, een groeiende onmacht en terug
houdender manier van optreden. 

De justitiële kinderbescherming grijpt sinds het begin van de jaren tachtig weer vaker 
in, maar de maatregelen duren minder lang en de manier van optreden is in vergelijking 
met de jaren zestig meer ingehouden (zie hoofdstuk 1, vgl. Kapteyn 1989, Franke 1990). 
Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het aantal pupillen dat geconfronteerd is 
met de zwaarste justitiële maatregelen van kinderbescherming (ontzetting, ontheffing, 
jeugd-tbr, PIBB (thans: PIJ) in de loop van deze eeuw sterk is afgenomen (zie tabel 1.1). 
In de door mij onderzochte dossiers uit de jaren tachtig en begin jaren negentig waarin 
jeugdcriminaliteit voorkomt, treden justitiewerkers minder hard op tegen diefstal, 
inbraak en gewelddadig gedrag van zowel autochtone als allochtone jongeren dan in de 
jaren zestig en zeventig. De notie dat tegenwoordig strenger tegen afwijkend gedrag 
wordt opgetreden dan voorheen, blijkt niet uit de Dordtse dossiers. Er lijkt sprake te zijn 
van een fluctuatie in de ideeën over het belang van ouderlijk toezicht bij het ontstaan 
van antisociaal gedrag. Anders dan in de dossiers uit de jaren zeventig associëren kin
derbeschermers jeugdcriminaliteit in de jaren zestig, tachtig en negentig vooral met een 
gebrekkige ouderlijke supervisie. Dit gebrek aan toezicht wordt in de dossiers uit de 
jaren zestig en in die uit de recente periode vaak geformuleerd als reden voor het uitlok
ken van de maatregelen en niet crimineel gedrag. Vanzelfsprekend is dit een weerslag 
van het dominante beeld dat er bestaat van jeugdcriminaliteit. Net als in de jaren zestig 
wordt dat tegenwoordig toegeschreven aan de mate van toezicht die door ouders wordt 
uitgeoefend. Een veranderde visie van kinderbeschermers op, en feitelijke veranderin-

156 



gen in de ouder-kind relatie zullen derhalve een belangrijker onderdeel moeten vormen 
in een verklarende veronderstelling voor de afname en de recente stijging in het aantal 
justitiële interventies in gezinnen dan de afgenomen en toegenomen verontrusting over 
de jeugdcriminaliteit. De door kinderbeschermers veronderstelde gebreken in het ouder
lijke toezicht fluctueren in de loop van de tijd. In de dossiers uit de jaren zeventig wor
den gebreken in het ouderlijk toezicht op kinderen nauwelijks als een probleem ervaren, 
in de dossiers uit de jaren zestig en de recente periode wel. In de jaren-zestig-dossiers 
maken niet alleen kinderbeschermers maar ook ouders zich bijvoorbeeld druk over het 
tijdstip van thuiskomst van kinderen, het wel eens dronken thuiskomen en de omgang 
van meisjes met jongens. Achteraf lijkt het gedrag van de jongeren in de oude dossiers 
weinig aanleiding te geven tot verontrusting. De recente dossiers doen een ernstiger fei
telijke aanleiding voor de bezorgdheid van de betrokken volwassenen vermoeden. De 
kinderbescherming grijpt dan bijvoorbeeld in gezinnen in, teneinde de ouders te verlos
sen van de terreur en het geweld van hun adolescente zoon of dochter. 

Wanneer de controle van buiten afneemt, dan hebben de krachten die antisociaal 
gedrag bevorderen vrijer spel. De vermindering van externe dwang door volwassenen, 
de restrictievere toegang tot de arbeidsmarkt, en het toegenomen wapenbezit, beteke
nen dat de afgelopen decennia steeds hogere eisen aan de zelfbeheersing en zelfdisci
pline van jongeren worden gesteld. Bij jongeren die nooit geleerd hebben zichzelf in de 
hand te houden vallen hierdoor eerder hun ontwikkelingsachterstanden en impulsivi
teit op. 

Per saldo stellen kinderbeschermers (en 'de Nederlandse samenleving') dus meer eisen 
aan ouderschap en aan de zelfcontrole van jongeren dan voorheen. Voor kinderen van 
ouders die weinig opgeleid, ziek, zwak, arm, alleen of afwezig zijn, betekent dit dat de 
kans om met de justitiële kinderbescherming in aanraking te komen groter is geworden. 

6 Toename allochtone jongeren? 
Verschillende criminologen, sociologen, justitie- en politiemensen beschrijven tegen
woordig het zorgwekkende aandeel van Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en 
Turkse jongens aan de criminaliteit. Tegelijkertijd wordt er geregeld gesuggereerd dat 
allochtonen door justitiewerkers ongelijk worden behandeld. Functionarissen werk
zaam in de justitiële kinderbescherming zouden bij hen eerder justitiële maatregelen 
treffen en harder optreden dan bij autochtone Nederlanders. Men zou de justitiële kin
derbescherming voor allochtone ouders en kinderen met probleemgedrag eerder 
geschikt vinden dan voor andere ouders en kinderen met vergelijkbare moeilijkheden. 
Dit selectievere optreden zou een verklaring vormen voor de groei van het aantal justi
tiële maatregelen. 

Uit het beschikbare kwantitatieve materiaal van het Ministerie van Justitie blijkt dat 
de toename van allochtone OTS-pupillen gelijke tred houdt met hun groeiende aandeel 
in de totale Nederlandse bevolking. Volgens Junger-Tas c.s. (1992) zijn alleen Marok
kaanse en Surinaamse kinderen oververtegenwoordigd, maar niet in verhouding tot 
hun aandeel in de lagere sociaal-economische milieus. Turkse kinderen zijn onderverte
genwoordigd. Het percentage onder toezicht gestelde Antilliaanse kinderen is sinds het 
begin van de jaren tachtig weliswaar sterk gestegen, maar hun aandeel is nauwelijks 
groter dan hun aandeel in de totale bevolking (Mertens 1993). 
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Uit de vergelijking van de motiveringen en beslissingen van kinderbeschermers in het 
onderzochte dossiermateriaal blijkt dat allochtone en autochtone kinderbeschermings
pupillen een even groot risico lopen om verwaarloosd, seksueel misbruikt of geslagen te 
worden genoemd. Wel zijn allochtone kinderen in de recente dossiers sterker vertegen
woordigd in geval van ernstige lichamelijke kindermishandeling, maar dit aantal is te 
klein om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het is mogelijk dat Neder
landse ouders bij andere instanties dan de justitiële kinderbescherming terecht komen, 
maar ook dat zij daadwerkelijk minder ernstig geweld tegen hun kinderen gebruiken, of 
dit beter weten te verbergen. Net als de autochtone ouders in de dossiers uit de jaren 
zestig spreken allochtone ouders in de recente dossiers (nog) openhartig over het 
gebruik van geweld in de opvoeding. Kindermishandeling is dan vanzelfsprekend een
voudiger aan te tonen. Begrip voor en acceptatie van het gebruik van geweld tegen kin
deren heeft de afgelopen decennia in Nederland aan sociale goedkeuring ingeboet. 
Vanwege dit taboe maken autochtoon Nederlandse ouders tegenwoordig vermoedelijk 
minder snel melding van hun gebruik van geweld in de opvoeding dan ouders die in het 
buitenland zijn geboren en getogen. Verschillende onderzoekers hebben laten zien dat 
ideeën van ouders over opvoeding hun gedrag beïnvloeden (Straus &• Gelles 1986; Ris
pens e.a. 1996). Dit zou kunnen betekenen dat allochtone kinderen vaker worden 
geconfronteerd met gezinsgeweld dan autochtone kinderen. 

Uit de dossieranalyse blijkt niet dat de justitiële kinderbescherming harder optreedt 
tegen allochtone dan tegen autochtone jongeren. Allochtone jongens zijn weliswaar over
vertegenwoordigd in de justitiële opvanginrichtingen en bij de zwaarste strafrechtelijke 
maatregelen voor jeugdigen, maar een dergelijke harde aanpak kan vrijwel geheel worden 
verklaard uit de ernst van de door hen gepleegde delicten. Die gaan vaker dan bij autoch
tone jongens en meisjes gepaard met geweld. Vergelijkbare geweldsdelicten werden 
gepleegd door autochtone Nederlandse jongeren die even extreem verwaarloosd leken te 
zijn door hun ouders als de allochtone geweldplegers. Vrijwel alle geweldsdelinquenten in 
de onderzochte dossiers, allochtoon en autochtoon, verbleven gedurende de maatregel 
van kinderbescherming enige tijd in een gesloten inrichting. Veel kinderbeschermingspu
pillen die ernstige criminele activiteiten pleegden, bleken feitelijk alleenstaand te zijn. Zij 
trokken van de ene tijdelijke verblijfplaats naar de andere opvangvoorziening. Corrigeren
de volwassenen ontbraken in de leefsituatie van deze jongeren. 

Uit de dossiers spreekt een samenhang tussen (jeugd)werkloosheid, uitkeringsafhanke
lijkheid, gezins- en jeugdproblemen en crimineel gedrag (vgl. Jongman & Henkes 1982; 
Jongman, Weerman & Kroes 1991). Uit verschillende studies is bekend dat ouders die tot 
de maatschappelijk zwakken behoren en te kampen hebben met verschillende moeilijk
heden zoals echtscheiding, relatieproblemen, sociale isolatie en armoede, hun kinderen 
eerder verwaarlozen of mishandelen (o.a. Ambert 1997; Junger-Tas 1996; Gordon 1988; 
Mussen, Conger & Kagan 1979). Met het gelijker worden van de machtsverhoudingen 
tussen ouders en hun kinderen, de toegenomen 'definitiemacht' van jongeren (Du Bois-
Reymond 1993), de afgenomen betekenis van de economische positie van laaggeschool
de jongeren in het gezin, onder slechte economische omstandigheden, lijken de grenzen 
van het steeds meer rekening houden met elkaar bereikt te worden: irritaties lopen hoger 
op en lijken vooral in de dossiers van allochtone gezinnen relatief meer intrafamiliaal 
geweld (ernstige kindermishandeling en terreur van kinderen tegen ouders bijvoorbeeld) 
en onverschilligheid van ouders voor hun kinderen tot gevolg te hebben. 
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Een verklaringsmodel voor de toename in justitiële interventies na 1980 dient derhalve 
niet zozeer rekening te houden met een nieuw gegroeide kloof tussen allochtonen en 
autochtonen, maar met de toenemende sociale ongelijkheid in Nederland. Allochtonen 
zijn oververtegenwoordigd in de maatschappelijke achterhoede, onder werklozen en 
uitkeringsafhankelijken. Een verscherping van de scheidslijnen naar klasse en etniciteit 
kan resulteren in erger wordende wetsovertredende reacties van de kant van de buiten
geslotenen. Vooral voor jongeren zou dit een voor de hand liggende manier van reage
ren kunnen zijn op het lage prestige, de problemen in het gezin, de lage positie en het 
leven in twee verschillende culturen. Sociale ongelijkheid vormt op zich misschien geen 
goede verklaring voor de gestegen omvang van de jeugdcriminaliteit - deze vond ook 
plaats in de hogere sociale milieus - maar wel voor de verandering in de aard en de toe
genomen ernst van de criminele activiteiten van allochtone en autochtone jongeren uit 
lagere sociale milieus en daarmee voor de recente stijging van het aantal interventies 
door de justitiële kinderbescherming in gezinnen. 

7 Een sterke arm die niet slaat 
Uit deze studie blijkt onder meer dat de afgelopen vijftien jaar meer minderjarigen in 
aanraking komen met de justitiële kinderbescherming, die minder hard en minder lang
durig ingrijpt dan in voorgaande decennia. Ondanks de sterke stijging van het aantal 
maatregelen sinds het begin van de jaren tachtig, lijkt er in de uitvoering van de justitië
le kinderbescherming geenszins sprake te zijn van een 'afbrokkeling van het welzijns-
model' (de terminologie is van Van der Laan). De huidige tendens om de formele 
controle uit te breiden - blijkend bijvoorbeeld uit de groei van het aantal ondertoezicht
stellingen, het aantal plaatsingen in jeugdinrichtingen en de toename van het aantal 
jongeren dat een vrijheidsstraf krijgt opgelegd - valt vermoedelijk in het niet bij de toe
genomen ernst van antisociaal gedrag onder jongeren in de afgelopen decennia. Boven
dien kan men bij de gedwongen hulpverlening door de justitiële kinderbescherming - of 
dat nu is in geval van kinderverwaarlozing, kindermishandeling, incest of jeugdcrimina
liteit - niet spreken van een verhoogde effectiviteit van de controle. Ouders en kinderen 
kunnen zich gemakkelijker dan in de jaren zestig en zeventig onttrekken aan de maatre
gelen. Ook uit andere gegevens blijkt dat de belangrijkste reden voor het mislukken van 
plaatsingen in open èn gesloten jeugdinrichtingen vooral te maken heeft met het beleid 
van de tehuizen en het gedrag van de jongeren, dat wil zeggen het niet opnemen of 
wegsturen vanwege hun gebrek aan motivatie of ander 'moeilijk' gedrag, het weglopen 
van jongeren zelf of het niet verschijnen op de dag van de opname (Van der Laan e.a. 
1992; Knorth & Dubbeldam 1994). In de zwaarste gevallen lijken de interventies van de 
justitiële kinderbescherming het minst effectief. 

De vicieuze cirkel van moeilijkheden waarin de pupillen verkeren, wordt gedurende de 
maatregelperiode al te vaak niet doorbroken. Als civiel- of strafrechtelijke maatregelen 
van kinderbescherming worden opgelegd - en deze studie laat zien dat dat in ieder geval 
in het arrondissement Dordrecht niet zomaar gebeurt - dienen ze ook daadwerkelijk en 
consequent te worden uitgevoerd. Een duidelijk optreden van professionals, effectieve 
controle en rust in de behandeling en de verblijfplaats zal de pupillen ten goede komen. 
Weglopen uit een tehuis of pleeggezin en ongemotiveerd gedrag zouden verlenging en 
in geen geval beëindiging van een maatregel moeten betekenen. Dan kan een bijdrage 
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worden geleverd aan de aanpak van kinderverwaarlozing, (seksuele) kindermishande
ling en jeugdcriminaliteit, en dus aan een toekomstperspectief voor de jongeren om wie 
het gaat. 
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