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Dankwoord 

Je kan haast geen krant openslaan, de televisie aanzetten of naar de radio luisteren 
zonder dat het gaat over alles wat er mis kan lopen in zo ongeveer de belangrijkste 
relatie in een mensenleven, namelijk die tussen ouders en kinderen. 
Mijn interesse voor de jeugdbescherming begon eigenlijk al toen ik stage liep en 
onderzoek deed bij de Algemene Politiedienst en de Kinder- en zedenpolitie te 
Utrecht. Ik draaide in zaken mee waarbij jonge crimineeltjes in spe gehoord werden. 
Vaak hadden deze kinderen een problematische achtergrond. Ik studeerde als pedagoge 
af aan de Universiteit van Utrecht bij Carol van Nij natten en had mij gespecialiseerd 
op het terrein waar hulp en recht elkaar ontmoeten. 
Eenmaal werkzaam als Assistent in Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam 
werd ik enorm geïnspireerd door mijn promotor Jacqueline de Savornin Lohman die 
zich al geruime tijd bezig hield met de kinderbescherming. Zij stimuleerde mij en 
gaf mij alle ruimte tot het opzetten van een onderzoek naar de praktijk van de ge
zinsvoogdij. Want wat gebeurt er nu eigenlijk tussen gezinsvoogd, ouder en kind? 
De relatie met Jacqueline heb ik als bijzonder ervaren. Het begon als een traditionele 
verhouding tussen promotor en promovendus. 'Thuis' werden de stukken doorgeno
men en plaatste zij kritische noten. Daarbij ontstond ook een relatie waarbij sprake 
was van vriendschap. 
Ik wil vervolgens de mensen bedanken die ik heb kunnen interviewen. De gezins
voogden hebben steeds tijd voor mij vrijgemaakt ondanks het feit dat zij het altijd 
druk hebben. Dank ook aan de ouders die hebben meegewerkt omdat zij mijn onder
zoek belangrijk vonden. Zij vertelden hun verhaal met veel emotie en grote open
heid. Zij stonden altijd klaar met kopjes thee en koffie. Niet in de laatste plaats gaat 
mijn dank uit naar de jongens en meiden die ik thuis op hun slaapkamers inter
viewde of bezocht in de instelling waar zij geplaatst waren. Zij vertelden hun kant 
van het verhaal met een dosis humor die mij soms verbaasde. Ik heb veel geleerd van 
het uittesten in het begin ('wie is zij?'), waarbij de een mijn pakje shag jatte, de an
der mijn cassetterecorder wilde kopen, en weer een ander met een luchtbuks begon te 
schieten. Toch vertrouwden zij mij allemaal hun verhaal toe, soms nonchalant met 
de voeten half op tafel ('mag dat mevrouw?') en een sigaret in de hand, soms inge
spannen en nadenkend omdat ik ze met een vraag confronteerde waar ze nog niet bij 
hadden stil gestaan. 
Zonder de 'klankbordgroep' was het me niet zo gelukt om al deze mensen te kunnen 
interviewen. Ik wil daarom Joop Buinink, Henk Hendriksen, Ruurd Firet en Jacques 
Bosman bedanken. 
Natuurlijk kan een proefschrift afronden niet zonder hulp van een aantal collega's en 
vrienden. Majone Steketee was lange tijd mijn kamergenote en collega. Haar dank ik 
voor de gezelligheid en voor de onvermoeibaarheid in de schrijffase toen ze al mijn 
versies is blijven lezen en van commentaar heeft voorzien. Van Sietske Dijkstra heb 
ik geleerd hoe ik als onderzoeker om kon gaan met het probleem van distantie en be-



trokkenheid. Astrid Rotering heeft niet alleen een waardevolle bijdrage geleverd aan 
het afnemen en uitwerken van interviews met gezinsvoogden, zij is bovendien een 
vriendin geworden. De bibliotheek bleek natuurlijk onontbeerlijk voor mij. Dank 
aan hen die mij altijd wilden helpen met zoeken. Uiteindelijk bogen Joost Meijer en 
Arie van Peet zich over het methodische gedeelte van mijn onderzoek. De nieuwe 
directeur bleek een aangepast beleid te voeren voor aio's en gaf mij mogelijkheden 
om mijn boek in 'rust' af te maken. Rust was soms ver te zoeken op de een na 
hoogste verdieping van de faculteit Pedagogische en Onderwijskundige 
Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Maar met imaginaire oordoppen 
kom je een eind. Op een prettige manier heb ik dan ook de laatste fase doorgebracht 
met mijn kamergenoten Linda en Eveline en mijn naaste buren. 
Martijn de Haan ontwierp de voorkant van dit boek en ontpopte zich ook tot een 
goede vriend en luisteraar. Lisette Cohen wil ik speciaal bedanken voor haar hulp en 
geloof in mij het laatste halfjaar van mijn schrijven. Zij was in staat krachten aan 
te boren waarvan ik het bestaan niet meer wist. 

Verder is mijn moeder behulpzaam geweest, zij weet wel waarmee. Dank aan mijn 
zus Esther die mijn paranimf wil zijn en die op het moment van de afronding van dit 
boek haar heeft kind heeft gekregen. 
Tot slot wil ik Bernard Kruithof bedanken. Met zijn steun, betrokkenheid en vriend
schap heeft hij mij over de eindstreep getrokken. 


