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Voorwoord 

In 1962/1963 liep ik vanuit mijn opleiding voor maatschappelijk werk stage bij de 
Amsterdamse Raad voor de Kinderbescherming. Daarna werkte ik bij de gezins
voogdijvereniging Pro Juventute te Amsterdam. Mijn belangstelling voor het 
moeilijke gebied van de kinderbescherming bleef bestaan toen ik overstapte naar 
de vrijwillige hulpverlening, waar ik bleef werken bij wat eerst een Medisch 
Opvoedkundig Bureau was, en wat nu een RIAGG-afdeling is voor jeugdigen en 
hun ouders. 

In de praktijk van de hulpverlening word ik steeds opnieuw bevestigd in mijn 
overtuiging dat ouders en kinderen eigen aan elkaar zijn. Een overheid die zich 
met kinderbeschermingsmaatregelen in die relatie mengt mag daarvoor wel zeer 
goede argumenten aanvoeren. Maar wat zijn goede argumenten? Ik verwachtte in 
het recht een bevredigend antwoord te zullen vinden, maar dat viel tegen. Toen 
ik in 1990 als jurist afstudeerde had ik ondanks een scriptie-onderzoek over het 
onderwerp nauwelijks een schijn van antwoord gevonden. 

Het was mevrouw M. de Langen, toen hoogleraar familie- en jeugdrecht aan 
de Universiteit van Amsterdam, die mij met groot enthousiasme stimuleerde om 
een dissertatie-onderzoek aan het probleem te wijden. Toen zij met emeritaat ging 
heb ik met spijt moeten vaststellen dat het zeer de vraag was of mijn proefschrift 
binnen vijfjaar daarna af zou komen, en dat ik om die reden een andere promo
tor moest zoeken. 

Gelukkig vond ik vervolgens prof. J. de Boer bereid om mij als promotor te 
begeleiden. Met zijn mild-kritische houding heeft hij mij uitgedaagd om mijn 
ideeën te preciseren en te onderbouwen. Van zijn iets minder milde eisen aan 
leesbaarheid profiteert de lezer van dit proefschrift mee. Ik heb zeer geprofiteerd 
van zijn brede juridische oriëntatie. Zijn steeds zeer betrouwbare beschikbaarheid 
op de achtergrond was een voortdurende geruststelling. 

Het schrijven van dit proefschrift was een spannende uitdaging. Het was ook een 
eenzelvige bezigheid. De hartelijke belangstelling van familieleden, vrienden en 
collega's is mij daarbij tot grote steun geweest. Hun aanwezigheid was een voort
durende en welkome herinnering aan wat nog meer belangrijk is. 

Tenslotte: het onderwerp van dit proefschrift benadrukt hoe belangrijk ouders 
zijn, en hoe ongelijk het leven zijn gunsten verdeelt. Ik ben mij er van bewust 
hoe zeer ik bevoorrecht ben geweest met mijn beide vaders, en hoe zeer ik met 
mijn moeder nog steeds bevoorrecht ben. 

Februari 1999, 
Hanneke van Wijk. 




