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Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan
betekenen dat een minderjarige vanuit het
oorspronkelijke milieu wordt overgeplaatst
naar een tehuis of pleeggezin. Aan het thema
uithuisplaatsing is dit nummer van Justitiële
verkenningen gewijd, en de nadruk zal daarbij
vallen op de verschillende keuzemogelijkheden
welke de plaatsende instanties ter beschikking
staan. In het inleidende artikel wordt vooral
stilgestaan bij de vraag, op grond van welke
criteria men kiest voor een (bepaald type)
tehuis dan wel voor een (bepaald type)
pleeggezin. In aansluiting daarop is een aantal
al dan niet verkort weergegeven publikaties
opgenomen over verschillende mogelijkheden
tot uithuisplaatsing in ons land, waarbij
tevens onderlinge vergelijkingen worden
gemaakt. Verder wordt aandacht besteed aan
de rechtspositie van minderjarigen in tehuizen,
en tot slot is opgenomen een samenvatting van
een onderzoek aangaande het plaatsen van
jeugdigen in tehuizen.
Bij de voorbereiding van dit themanummer
werd van gedachten gewisseld met verschillende deskundigen. Er vonden gesprekken
plaats met mr. J.W. Hanrath en drs. W.J.
Lucieer van de Directie Kinderbescherming en
met drs. P.J.A. Adriani van het Werkorgaan
Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN).
Op het WODC werd advies ingewonnen bij
dr. Junger-Tas.

Uithuisplaatsing
Beslissingscriteria in de justitiële
kinderbescherming
door drs. M.W. Bol
1. Inleiding
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Binnen de algemene jeugdwelzijnszorg heeft
de justitiële kinderbescherming in ons land
altijd een marginale plaats ingenomen. Zeker
de laatste jaren echter lijkt de toepassing van
justitiële maatregelen op het gebied van de
kinderbescherming tot een minimale omvang
te zijn afgenomen. Hoe is dit verschijnsel te
verklaren? In de eerste plaats uit een algemene
onvrede met de resultaten van het opleggen
van dergelijke maatregelen. Vaak bleven die
uit of waren ze negatief. En daarnaast is het
vooral de ontwikkeling van de gedragswetenschappen geweest, die geleid heeft tot de
(her)waardering van hulpverlening op vrijwillige basis. De mogelijkheden hiertoe zijn de
laatste jaren nog aanzienlijk uitgebreid. Doek
en Slagter (1977) noemen bijv. adviesbureaus
voor jongeren, jeugdpsychiatrische diensten,
dagverblijven en instellingen voor alternatieve
hulpverlening. Verder speelt ongetwijfeld de
toename van het preventieve werk een belangrijke rol: juist in sociale milieus waaruit altijd
de meeste 'justitieklanten' afkomstig waren,
wordt tegenwoOrdig veel aan buurt- en clubhuiswerk gedaan. Ook dankzij beter onderwijs,
meer ontspanningsmogelijkheden e.d. is de
sociale positie van het kind versterkt.
Ondanks financiële tekorten (Jungschleger,
1977) en gebrek aan ervaring op organisatorisch gebied waarmee men in de vrijwillige
sector nog te kampen heeft, is de verschuiving
van de hulpverlening daarheen beslist een
goede zaak te noemen. Toch zal het waarschijnlijk niet mogelijk noch gewenst zijn dat de
justitiële kinderbescherming ooit geheel opgaat
in de algemene jeugdwelzijnszorg. Men denke
bijv. aan criminele jongeren, die de maatschappelijke veiligheid in gevaar brengen. Of aan de
gevallen, waarin de bevoegdheden van ouders
voor een jeugdige zo'n ernstige bedreiging opleveren, dat deze slechts via justitieel ingrijpen
kan worden opgeheven (werkgroep Mik, 1976).
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Ook volgens Doek en Slagter (1977) is een
kinderbeschermingsmaatregel soms onvermijdelijk. Inschakeling van de kinderrechter
achten zij een optimale waarborg voor het
nemen van gerechtvaardigde beslissingen.
Ten gevolge van de geschetste ontwikkeling
is het voor het departement van Justitie extra
moeilijk om niet af te glijden naar een steeds
groter wordend isolement en des te veelzeggender is het daarom wanneer de werkgroep Mik
juist in deze tijd pleit voor een maximale
integratie van de justitiële kinderbescherming
binnen de algemene jeugdwelzijnszorg. 1-let
Ministerie van Justitie ziet zich geconfronteerd
met de gedurig kleiner wordende groep der
allermoeilijkste kinderen, op wie het stigma
van `kinderbeschermingspupir te zijn navenant
zwaarder gaat drukken (Bastiaansen, 1976).
Deze groep van kinderen is het, waar we het
in dit artikel over willen hebben, en de vraag
die we ons daarbij stellen is: 'Wanneer precies
acht men bij toepassing van een justitiële
maatregel uithuisplaatsing geindiceerd, en op
welke gronden kiest men vervolgens voor
een (bepaald type) pleeggezin of voor een
(bepaald type) tehuis?'
Bewust stellen we ons niet de vraag, wat in het
algemeen de voorkeur verdient: laten in het
eigen milieu of plaatsen in een tehuis dan wel
pleeggezin. Immers vooral dankzij de kenteringen in sociaal-pedagogische zienswijzen
(Bastiaansen, 1976) betwist tegenwoordig
vrijwel niemand meer, dat het kind èn zijn
gezin in de behandeling moeten worden
betrokken en dat zij zolang als maar mogelijk
is, bij elkaar gelaten moeten worden in het
eigen milieu. Daar komt nog bij, dat t.g.v. de
zich wijzigende moraal er minder gauw
gesproken wordt van 'bedreiging met zedelijke
of lichamelijke ondergang', hetgeen vroeger
maar al te snel aanleiding was kinderen uit het
eigen milieu weg te halen. Voordat we ons
gaan bepalen tot het eigenlijke onderwerp
(par. 6) laten we nu eerst zien op grond van
welke kinderbeschermingsmaatregelen
uithuisplaatsing mogelijk is en welke instanties
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
die maatregelen. Na een opsomming te hebben
gegeven van de diverse keuzemogelijkheden
(soorten pleeggezinnen en soorten (te)huizen)

welke de uitvoerende instanties zoal ter beschikking staan, geven we nog enig cijfermateriaal.

2. Justitiële kinderbeschermingsmaatregelen
en uitvoerende instanties'
Civielrechtelijk:
a) Ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij
(art. 269 en 327 B.W.)
b) Ontheffing van de ouderlijke macht of
voogdij (art. 266 en 330 B.W.)
c) Ondertoezichtstelling (ots; art. 254 B.W.)
d) Voorlopige toevertrouwing aan de raad voor
de kinderbescherming (art. 272 B.W.)

Strafrechtelijk: 2
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e) Tuchtschool (art. 77m, Sr.)
f) Arrest (art. 77n, Sr.)
g) TBR (art. 77q, Sr.)
h) Plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling (art. 77r, Sr.)
j) Ondertoezichtstelling (art. 77v, Sr.)
ad a) Het gezag wordt geheel aan de ouder(s) of
voogd ontnomen op grond van zeer laakbaar
gedrag, zoals misbruik van de ouderlijke macht,
verwaarlozing of misdadig gedrag. De rechter
draagt dan meestal het gezag over aan een
voogdij-instelling (rechtspersoon). Deze heeft
als beroepskrachten maatschappelijk werkers
in dienst.
ad b) Ook hier wordt het gezag geheel aan de
dragers ontnomen, echter in plaats van laakbaar
gedrag is hier sprake van onmacht om het
kind op te voeden. Indien de maatregel
— bij uitzondering — wordt uitgesproken
tegen de wil van de ouders, spreekt men van
gedwongen ontheffing. Ook hier wordt het
kind onder het gezag van een voogdij-instelling
gebracht.
ad c) en j) In de uitvoering van ondertoezichtstelling maakt het niet uit of deze civiel- dan
wel strafrechtelijk is. In beginsel wordt het
gezag niet verder aangetast dan de kinderrechter nodig acht voor de hulpverlening. Hij
benoemt een gezinsvoogd die, in de regel als
maatschappelijk werker of als vrijwilliger verbonden is aan een gezinsvoogdij-instelling.
' De adoptie laten we hier buiten beschouwing.
Maatregelen èn straffen.

Deze staat de ouders met raad en daad terzijde;
dit maximaal voor een jaar, maar deze termijn
kan telkens met max. één jaar verlengd worden.
ad d) Deze maatregel heeft tot gevolg dat het
gezag tijdelijk overgaat naar de raad voor de
kinderbescherming (sinds 1956 een overheidsorgaan). Zij wordt vooral toegepast wanneer
er sprake is van een crisissituatie en men even
de tijd nodig heeft om te bezien, wat voor een
langere termijn de beste oplossing lijkt.
ad e) Plaatsing in een tuchtschool duurt minstens één en hoogstens zes maanden. Zij wordt
ten uitvoer gelegd door het Ministerie van
Justitie.
ad f) Arrest duurt minstens vier uur en
hoogstens veertien dagen en wordt ten uitvoer
gelegd door het Ministerie van Justitie.
ad g) Hierbij wordt de verantwoordelijkheid
voor de opvoeding in handen van het Ministerie
van Justitie gesteld. De tijdsduur is onbepaald
maar kan te allen tijde door de minister of — na
verloop van telkens twee jam — door de kinderrechter voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
worden beëindigd.
ad h) Ook deze maatregel wordt door het
Ministerie van Justitie ten uitvoer gelegd. Zij is
in het leven geroepen om te bevorderen dat de
tbr beperkt kan blijven tot de voor heropvoeding geschikt geachte kinderen, m.a.w. deze
maatregel is er alleen voor de allermoeilijkste
gevallen met een zeer slechte prognose.
Van de straffen en maatregelen e t/m j is uithuisplaatsing het logische gevolg; er is geen
sprake van een keuze tussen een tehuis en een
pleeggezin en voor onze inleiding zijn deze beide
maatregelen dan ook verder niet zo relevant.
Voor alle bovengenoemde maatregelen geldt,
dat het de kinderrechter is die ze oplegt, na
zich te hebben laten voorlichten en adviseren
door de raad voor de kinderbescherming; dit

wil echter niet zeggen, dat hij het ook altijd is
die bepaalt of een kind al dan niet uit huis
geplaatst zal worden, laat staan dat hij zou
kiezen voor een tehuis of pleeggezin. Behalve
t.a.v. ondertoezichtstelling zijn de plaatsende
instanties (zie hiervoor de cursiveringen)
verantwoordelijk voor de uitvoering. Alleen in
het geval van ondertoezichtstelling moet de
kinderrechter hierover zèlf beslissen. Het komt

in de praktijk echter vrijwel nooit voor dat hij
daarbij van het advies van de gezinsvoogdijinstelling afwijkt.
In begin 1977 waren er in Nederland 42 voogdijverenigingen, 20 gezinsvoogdijverenigingen
en 24 gecombineerde verenigingen. Terwijl de
gezinsvoogdijverenigingen vroeger veel met
vrijwilligers werkten, is er vanaf het eind der
zestiger jaren sprake van een accentverschuiving
naar professionele begeleiding door maatschappelijk werkers.
3. Pleeggezinnen
Soorten
a. Permanent vervangend pleeggezin
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Hier lijkt de situatie zeer veel op die in een
normaal gezin. Terugkeer naar het eigen milieu
wordt in principe niet mogelijk geacht en
meestal (niet altijd!) blijft het kind er tot het
± 18 jaar is.

b. Tijdelijk vervangend pleeggezin
Het verblijf is bedoeld als overgangsperiode.
Men kent bijv. opvang- of gastgezinnen,
vakantiegezinnen en 'neutraal-terrein-plaatsingen'. Het opvanggezin biedt voor enkele
dagen onderdak aan een vaak wat ouder kind,
dat er behoefte aan heeft even tot rust te
komen. Het vakantiegezin neemt een in een
tehuis Verblijvend kind mee op vakantie,
waarna dikwijls contacten blijven bestaan.
De term 'neutraal-terrein-plaatsing' wordt
vooral gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van
kleine kinderen wier moeder overweegt
afstand te doen of dit al gedaan heeft. Het
kind wacht op een definitief adres.

c. Kostgezin
Hier heeft de verstandhouding een wat zakelijk
karakter. Het betreft vaak wat oudere kinderen
die tijdelijk 'in de kost' zijn. De nadruk ligt op
materiële verzorging. Het kostgezin wordt wel
onderscheiden van het zogeheten kost-pleeggezin. Ook daar staat de materiële verzorging
voorop, maar tevens is er sprake van enige
begeleiding, totdat de jeugdige eraan toe is om
zelfstandig te gaan wonen.

d. Beroepspleeggezin
De pleegouders nemen kinderen op in het
eigen gezin en voorzien gedeeltelijk in hun
onderhoud. Een aantal van 10 tot 15 kinderen
is geen uitzondering. Veerman en Van Lieshout
(1974) spreken van 'kleine zelfstandige
bedrijfjes' van pleegouders, die volgens hen
niet lang meer zullen standhouden.
De Belangenvereniging Minderjarigen maakt
o.a. via de pers weleens gewag van misstanden in beroepspleeggezinnen (zie bijv. de
Volkskrant, 20 januari 1978).

e. Therapeutisch pleeggezin
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Deze vorm is er speciaal voor kinderen die te
moeilijk zijn voor een normaal pleeggezin;
het pleeggezin is niet alleen opvoedings-, maar
ook behandelingsmilieu en wordt door
deskundigen intensief gecoached. Het kind
verblijft in het therapeutisch pleeggezin in elk
geval voor de duur van de noodzakelijk geachte
psychotherapeutische behandeling, soms
langer. Nu de justitiële kinderbescherming
relatief steeds meer moeilijke kinderen onder
haar hoede krijgt, is er een toegenomen
behoefte ontstaan aan therapeutische pleeggezinnen.
Een soort 'pleeggezin' uit de niet-justitiële
sector dat we toch niet onvermeld willen laten
werd onlangs gecreëerd door het.Amsterdamse JAC. Het betreft een project voor
ex-tehuisbewoners. Meestal gaat het om
weglopers, die tijdelijk worden ondergebracht
bij mensen die zich daartoe tevoren hebben
opgegeven. Dit kunnen echtparen zijn, maar
ook vriendenparen of alleenstaanden. Daar
het principe van de `zelfhelp' wordt gehanteerd, hebben de opvangers de opdracht niets
anders voor de jongen of het meisje te regelen
dan een bed, eten en wat gezelligheid (zie de
Volkskrant, 21 februari 1978).
Zonder hier al in te gaan op de criteria op
grond waarvan een bepaald kind bij een
bepaald pleeggezin terecht komt, willen we
toch in het algemeen iets zeggen over de
totstandkoming en het verloop van de
belangrijkste categorie van 'pleegschappen', te
weten de permanent vervangende. De
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instellingen van voogdij en gezinsvoogdij en de
raad voor de kinderbescherming werken nauw
samen met de vijf centrales voor pleeggezinnen,
die ons land kent. Deze staan overigens tevens
ten dienste aan het algemeen maatschappelijk
werk en aan de gezondheidszorg. Putten
vroeger de centrales uit een bepaald 'bestand'
aan pleeggezinnen dat ze hadden, tegenwoordig wordt veel meer gezocht naar een pleeggezin dat bij één bepaald kind past. De
werving geschiedt vaak via het plaatsen van
een advertentie. Heeft de 'home-finder' van de
centrale eenmaal een pleeggezin op het oog,
dan koppelthij in overleg met een maatschappelijk werker van de plaatsende instantie het
gezin en het kind aan elkaar. Dit noemt men
`matching'. Voor kinderen boven de tien jaar,
vooral jongens, is het momenteel bijzonder
moeilijk om voldoende geschikte pleeggezinnen te vinden.
Enkele knelpunten op het gebied van pleeggezinplaatsingen lijken binnenkort via
wetswijzigingen te worden opgeheven: 1) Is
het voor pleegouders vaak al moeilijk om de
tijdelijkheid van het pleegschap te aanvaarden,
tot op heden is er bovendien vaak de vrees
dat de eigen ouders ofwel de voogdij-instelling
het kind weer weghalen; 2) Bovendien blijft
de voogdij over het kind tot nu toe meestal
heel lang bij de plaatsende instantie of bij een
derde-voogd, hetgeen inhoudt dat het pleeggezin zich gedurende heel het pleegschap
moet onderwerpen aan controle en toezicht
van die instantie of persoon. De voogdijinstelling is volgens Weterings (1977) meestal
niet zo snel geneigd om op eigen initiatief de
voogdij over te dragen, omdat dit inhoudt dat
zij dan een subsidiebedrag verliest. Op 4
september 1975 werd (op voorstel van de
Commissie Wiarda, 1971) bij de Tweede
Kamer een wetsontwerp ingediend* met o.a.
de volgende inhoud:
ad 1) Blokkaderecht van pleegouders
Dit houdt in dat ouders of voogden wier kind
of pupil een jaar of langer door pleegouders is
verzorgd en opgevoed, alleen nog met toe* De Memorie van Antwoord volgde op 5 oktober
1977.

stemming van die pleegouders wijziging in
het verblijf van het kind kunnen brengen.
Krijgen zij de toestemming van de pleegouders niet, dan kunnen de ouders of de
voogd de kinderrechter om zijn toestemming
vragen.
ad 2) Wijziging van het gezag op verzoek van

pleegouders
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Het ontwerp biedt aan pleegouders op
bepaalde voorwaarden de mogelijkheid,
voogdij over het kind aan te vragen. Voor het
geval het gezag over het pleegkind bij een
derde-voogd berust, zullen de pleegouders de
kinderrechter kunnen verzoeken een van hen
of een voogdij-instelling tot voogd te
benoemen. In beide gevallen is vereist dat het
kind tenminste een jaar door de pleegouders
in hun gezin is verzorgd en opgevoed. Ook
bepaalt het ontwerp dat de rechter in de
bovengenoemde gevallen bij voorkeur een
van de pleegouders tot voogd benoemt.

4. (Te)huizen
Er zijn in ons land tal van soorten huizen en
tehuizen voor minderjarigen. Plaatsing op
grond van een justitiële maatregel is mogelijk
in

A) Rijksinrichtingen
Hiervan zijn er 8 voor jongens en is er één
voor meisjes. Het beperkte aantal heeft ertoe
geleid dat deze inrichtingen vaak twee of meer
bestemmingen hebben, bijv, als opvangtehuis en
tevens als tuchtschool.

B) Particuliere inrichtingen
Zes verschillende typen zijn goedgekeurd
door het Ministerie van Justitie, te weten:
a) Opvanghuizen. Deze zijn bestemd voor een
opvang van één maand met de mogelijkheid
van verlenging met max. tweemaal één maand.
Het is de bedoeling dat daarna overplaatsing
volgt naar een andere inrichting of naar een
pleeggezin.
b) Observatiehuizen. Hier wordt voor de
duur van max. 5 maanden (in de praktijk vaak
langer) een persoonlijkheidsonderzoek bij de
minderjarige verricht. Doel hiervan is een
opvoedingsplan en zo nodig een behandelingsplan op te stellen. Op grond van de observatie
wordt geadviseerd waar het kind vervolgens

naartoe geplaatst kan worden.

c) Inrichtingen voor opvoeding. Hieronder
vallen uiteenlopende inrichtingen zoals
tehuizen voor werkende jongeren, zwakzinnige
minderjarigen, vakopleiding, ongehuwde
moeders etc. Het verblijf is niet aan een
maximale duur gebonden.
d) Inrichtingen voor behandeling. Deze zijn
bestemd voor de behandeling van uiterst
moeilijke kinderen. (Categorie a t/m d: in
totaal ±- 180 inrichtingen)
e) Gezinshuizen (± 30 zijn er goedgekeurd).
De dagelijkse leiding berust bij een echtpaar,
het aantal pleegkinderen is maximaal vier en
het huis is bij voorkeur een gewoon huis in een
gewone straat.
f) Begeleide kamerbewoning voor oudere
pupillen. Deze is gekoppeld aan het verblijf in
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inrichtingen; van daar uit mogen sommige
oudere minderjarigen op een kamer gaan wonen.
Hier is een grote pluriformiteit van opzet te
constateren, waarbij bovendien verschillende
termen niet eenduidig gebruikt worden. Zo
spreekt men ook wel van halfwayhouse,
pensioentehuis, sluistehuis enz. Het verzorgende
element is hier zeer gering, maar des te groter
is de begeleidende, rationele en steunende taak
van de pedagogische medewerkers.
Terwijl het gebruikelijk is, dat vrijwillig te
plaatsen kinderen in door justitie goedgekeurde
particuliere internaten worden opgenomen
(ongeveer 45% van de kinderen verblijft daar
niet op grond van een justitiële maatregel), is
het omgekeerd ook zo, dat 'justitiële' kinderen
in niet-goedgekeurde (te)huizen kunnen worden
opgenomen, mits daartoe een ministeriële
machtiging is verkregen. Met het oog op de
gewenste integratie van de justitiële kinderbescherming in de algemene jeugdwelzijnszorg
lijkt dit een goede zaak. Hieronder een kleine
greep uit niet-goedgekeurde (te)huizen:
— Dagopvang. Dit is een tussenvorm tussen
begeleiding thuis en residentiële opvoeding.
Voorbeelden ervan zijn de zgn. Boddaerttehuizen en medische kinderdagverblijven.
— Browndale huizen. Deze vorm van
inrichtingszorg komt oorspronkelijk uit
Canada en lijkt veel op een therapeutisch
gezinshuis, met dit verschil dat de opvoeding

nogal afwijkt van klassieke opvoedingspatronen. Een beschrijving van een Browndalehuis door D. Roeland is opgenomen op blz. 52
van dit blad.
— De Triangel te Amsterdam. Hier worden zo
mogelijk gezinnen in hun geheel opgenomen
en behandeld.
— Leefgroephuizen. Deze lijken inhoudelijk op
Browndalehuizen.
Voor een overzicht van 'nieuwe vormen van
inrichtingswerk als hulpverlening' zij verder
verwezen naar een boekje onder dezelfde titel
dat werd uitgegeven door het Werkorgaan
Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN)
en de Stichting Voor het Kind (1976). In een
tweetal recentelijk verrichte onderzoeken zijn
huizen volgens gezinsmodel enerzijds vergeleken
met het internaat, anderzijds Met het pleeggezin. Van beide onderzoeksrapporten is in dit
nummer een samenvatting opgenomen (resp.
blz. 29 en blz. 41).
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Het aantal justitiële plaatsingen in inrichtingen
is de laatste jaren gedaald (zie par. 5), in de
eerste plaats doordat de groep k.b.-pupillen als
geheel kleiner is geworden en ten tweede
doordat men ook daar de voorkeur geeft aan
behandeling in het eigen gezin of eventueel
in een zoveel mogelijk de gezinssituatie
benaderende omgeving.
Dit heeft met zich gebracht, dat er steeds
minder behoefte is ontstaan aan justitiële
kinderbeschermingstehuizen. In 1975 werden
6 particuliere tehuizen gesloten en in 1976 vijf.
Onlangs dreigde een sluiting van nog eens 10
tehuizen, maar deze dreiging is voorlopig afgewend, nu is toegezegd dat de vakantiemaanden
bij het beoordelen van onderbezetting buiten
beschouwing kunnen blijven en nu bij kleine
tehuizen — de norm is 36 plaatsen — voortaan
pas van onderbezetting wordt gesproken bij een
bezettingsgraad beneden de 80 procent.
Behalve met onderbezetting kampt men in de
justitiële sector ook met problemen die
voortvloeien uit de zwakke rechtspositie van
de tehuisbewoners. Reeds geruime tijd gaan er
stemmen op om deze minderjarigen een
sterkere rechtspositie te geven (Doek en
Slagter, 1977); de minister van justitie heeft
inmiddels een wetsontwerp aangekondigd.

Meer over de rechtspositie van minderjarigen
in tehuizen is te vinden in het stuk van Doek
en Slagter hierover op blz. 70.
5. Cijfers
In de inleiding werd gezegd, dat het aantal
justitiële kinderbeschermingsmaatregelen de
laatste jaren sterk is afgenomen. Hoe sterk dat
precies is, kan goed worden afgelezen uit de
onderstaande grafiek (nr. 1):
Grafiek I "
IndexGijfers van minderjarige bevolking en
kinderbeschermingspupdlen per 31 december
1960-1976
.... ............. ....

108 —
106 —
DM —
102 —
100 —
98 —
96 —
94 —
92 —
90 —
88 —
86 —
84 —
82 —
80 —
78 —
76 —
74 —
72 —
70 —
68 —
66 —
64 —
62 —
60 —
58 —
56 —

...........
........

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Minderj. bevolking — 1960 100. 4 558 467
Kinderh. pupillen — 1960 100: 42 181
• Overgenomen Mt het verslag over de jaren 1975 en
1976 van de Directie Kinderbescherming (Min. v. Just).

Bij de beschouwing van deze grafiek valt het
op, dat de daling zich heeft ingezet na -± 1966;
daarvóór bewoog het aantal kinderbeschermingskinderen zich op een onveranderlijk
peil. Enige absolute cijfers voor de daling van
1967 t/m 1977:
ondertoezichtstelling (civ. en strafr.): van
20.312 naar 11.759 kinderen.
voogdij: van 19.146 naar 11.917 kinderen.
voorlopige toevertrouwing: van 1790 naar
447.
TBR: van 183 naar 66.
Plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling: hier schommelt het aantal, maar
het is steeds zeer klein (tussen de 3 en de 15).
Wanneer we stilstaan bij de voor dit artikel
belangrijke vraag naar de justitiële uithuisplaatsingen, dan kan worden opgemerkt dat

ook hierin een daling is opgetreden. Deze
heeft een aanvang genomen in 1969, zoals
blijkt uit grafiek 2.
Grafiek 2.
Percentage uit huis geplaatste pupillen tos.
het totale aantal kinderbeschenningspupillen
per 31 december 1960-1976
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63
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'...

• Overgenomen uit het verslag over de jaren 1975
en 1976 van de Directie Kinderbescherming.
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Is het totaal aantal uithuisplaatsingen in de
justitiële sector dus afgenomen, uit tabel 1
kan worden afgelezen dat het aantal pleeggezinplaatsingen relatief is toegenomen. Opmerkelijk is overigens, dat ondanks de gewijzigde inzichten waarover hiervoor reeds gesproken
werd, in de vrijwillige uithuisplaatsingen juist
een toename - zowel absoluut als relatief
- valt te bespeuren (Bastiaansen, 1976).

Tabel I. Totaalcijfers van de pupillen uitgesplitst naar verblijfplaatsen. De cijfers geven
de stand aan op 31 dec. van de jaren
1967 t/m 1976.

1967
1968
1969
1970
1971
197;
1973
1974
1975
1976

Inrichtingen

Pleeggezinnen Thuis

Elders

Totaal

in %

in %

in %

in %

abs.

36,6
36,3
36,6
35,1
33,8
32,5
30,9
29,8
29,1
28,8

25,4
26,1
26,4
27,4
28,6
29,6
29,2
27,7
28,9
30,0

34,1
34,1
33,6
33,9
33,8
34,5
35,7
35,8
34,5
36,0

3,9
3,5
3,4
3,6
3,8
3,4
4,2
6,7
7,5
5,2

41 454
41 074
39 452
37 905
35 098
32 395
30 155
28 762
26 815
24 241.

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Excl. de niet vanwege Justitie subsidiabele wezen
(814 kinderen).

Wanneer we verder differentiëren, zien we in
tabel 2 dat met name bij ontheffing, ontzetting
en voorlopige toevertrouwing terughoudendheid is ontstaan m.b.t. het plaatsen in inrichtingen. Zo niet bij de ondertoezichtstelling,
waar het aantal inrichtingsplaatsingen verhoudingsgewijs altijd al lager lag.

Tabel 2;
Ondertoezichtstelling

Ontheffing /Ontzetting Voorlopige toevertrouwing

1967

1976

1967

1976

1967

1976

Tehuis
Pleeggezin
thuis
elders

28,5
4,6
63,8
3,1

28,7
8,7
60,6
2,0

42,0
48,4
4,6
5,0

28,0
50,9
12,7
8,4

63,9
19,5
13,5
3,1

47,2
39,6
10,5
2,7

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

1.00%

*Samengesteld aan de hand van gegevens uit het
verslag over de jaren 1975 en 1976 van de Directie
KinderbeScherming.

Tot slot zij nog opgemerkt, dat de gemiddelde
verblijfsduur in inrichtingen ook is afgenomen.
Voor de goedgekeurde sector nam deze af van
15,8 (in 1972) tot 14,7 maanden (in 1976).

6. Uithuisplaatsing: beslissingscriteria nu
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In het voorgaande kon hetgeen besproken
werd, schematisch en daardoor overzichtelijk
worden ingedeeld. Van de verschillende soorten maatregelen en vormen van uithuisplaatsing kon een eenvoudige opsomming
worden gegeven. Wie echter verwacht dat nu
ook m.b.t. de beslissingscriteria een puntsgewijze opsomming zal volgen, moet helaas
ernstig teleurgesteld worden. Door het
ontbreken van harde criteria is dit namelijk
onmogelijk — niettemin willen we proberen
een overzicht te geven van in de praktijk
gehanteerde richtlijnen.
Naar voren kwam reeds dat er een algemene
tendens bestaat om het kind zo lang mogelijk
in het eigen milieu te laten. In het verlengde
daarvan ligt de opvatting dat men, als er wèl
uit huis geplaatst wordt, in elk geval de nieuwe
situatie zoveel mogelijk op die in een gezin
wil laten lijken en dat contacten met het oude
milieu aangehouden moeten worden. Dit
betekent, dat men het pleeggezin verkiest
boven het tehuis, en dat verder als criterium
bij de plaatsing de nabijheid tot het oorspronkelijke milieu wordt nagestreefd. Vroeger
lette men meer op het soort specialisatie van
een tehuis, en op de levensbeschouwelijke
grondslag; dat gebeurt natuurlijk nog wel,
maar de nabijheid is — ook in de vrijwillige
sector — toch het belangrijkste criterium
geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk
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dat sinds enige tijd stappen worden ondernomen om de residentiële hulpverlening zo
goed mogelijk te regionaliseren. Het WIJN
heeft in vijf gebieden die heel Nederland
bestrijken, beraadsgroepen aan het werk gezet,
die dit saneringsproces in de kinderbescherming
moeten begeleiden; vooral met het oog op de
af en toe dreigende sluitingen van tehuizen
zal deze beleidscoördinatie geen eenvoudige
opgave zijn.
Bij het zoeken naar andere criteria naast de
hier genoemde algemene vonden we zeer
weinig onderzoeksmateriaal. De meeste
informatie putten we uit een onderzoek dat
Bastiaansen (1976) verrichtte in Limburg.
Het onderzoek betreft vooral vrijwillige plaatsingen, maar herhaaldelijk worden vergelijkingen gemaakt met justitiële. In het nu
volgende zal er herhaaldelijk aan gerefereerd
worden. Van een artikel over het onderzoek, geschreven door Bastiaansen en Felling, is
in dit blad een verkorte weergave opgenomen
op blz. 82. Weliswaar betreft het onderzoek
slechts één provincie, maar de resultaten zijn
volgens Adriani (1976) van belang en volgens
Bastiaansen. zelf waarschijnlijk ook representatief voor heel Nederland. Uit het onderzoek
werd duidelijk, dat het bij justitiële uithuisplaatsingen vooral de gezinsproblematiek is,
die eraan ten grondslag ligt, terwijl dat bij
vrijwillige plaatsingen meer het gedrag van de
jeugdige zelf is. (Terecht plaatst de werkgroep Jeugdwelzijn Limburg (1976) vraagtekens bij dit onderscheid, want waar liggen
hier de grenzen? Informatie over min of
meer concrete criteria komt volgens
Bastiaansen noch uit de literatuur, noch uit
zijn onderzoek naar voren. Wat de literatuur
betreft, daar wordt dikwijls benadrukt dat
het 'belang van het kind' voorop dient te
staan. Dit is echter een nogal abstract
criterium; voor concrete beslissingen kan men
niet veel aanvangen met zo'n weinig gefundeerde richtlijn.
Wanneer we evenwel wetendat in het algemeen
het pleeggezin de voorkeur verdient, en dat
nabijheid van het oorspronkelijke milieu daarnaast als voornaamste criterium wordt gehanteerd, waarop baseert men dan verder de plaatsing in een bepaald soort tehuis of in een be-

paald soort pleeggezin? We willen proberen
daarop toch althans enig zicht te verkrijgen.
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A. Tehuisplaatsingen
Bij de plaatsing in een (te)huis is er sprake van
een dubbele selectie. De eerste geschiedt door
de plaatsende instantie, die de jeugdige aanmeldt bij een bepaald tehuis. Behalve de eerder
genoemde algemene criteria die men hanteert
bij de keuze daarvan (nabijheid, specialisatie
en levensbeschouwelijke grondslag), zijn ons
uit de literatuur ook hieromtrent geen andere
algemene criteria bekend geworden. Ook
Bastiaansen kan op grond van zijn onderzoek
geen nadere informatie verschaffen, hoewel
hij zich afvraagt of in de praktijk van de 'trialand-error' werkwijze niet reeds overeenstemming is bereikt over bepaalde sets van te
hanteren criteria. Het zou interessant zijn om
eens na te gaan, welke dat dan wel zijn.
.In elk geval lijkt het niet denkbeeldig dat
soms ook zekere 'oneigenlijke' motieven een
rol meespelen. Volgens de Werkgroep Jeugdwelzijn Limburg (1976) zijn de plaatsende
instanties vaak onbekend met de doelstellingen, methodieken, de sfeer en het
klimaat in de diverse internaten. Bij de keuze
van één ervan zouden deze instanties daardoor
al te vaak terugvallen op ervaringen met een
bepaald tehuis, of de keus laten afhangen van
het soort relatie dat men toevallig heeft met
een bepaald internaat. Tot een soortgelijke
conclusie komen Amstel-Schouten e.a. (1975)
t.a.v. Amsterdamse tehuizen en instellingen
voor jeugdwelzijn.
De tweede selectie vindt plaats bij het tehuis
zelf; het kind wordt in principe slechts
opgenomen wanneer het aan de gestelde
opname-criteria voldoet. Vaak is het voor een
tehuis echter moeilijk te bepalen of inderdaad aan de eisen is voldaan, want dikwijls
(in Limburg: 29% van de justitiële plaatsingen)
betreft het spoedopnamen, waarvoor kenmerkend is dat het ontbreekt aan voldoende
duidelijke schriftelijke intake-informatie.
(Door zo vaak te moeten optreden in crisissituaties wordt het internaatswerk volgens de
werkgroep Mik belast met de oneigenlijke
taak, de gevolgen op te vangen van slecht
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gecoördineerde en ontoegankelijke ambulante
hulpverlening.)
Op welke gronden men in bepaalde gevallen
een kind al dan niet aanneemt, is niet
duidelijk. Volgens Amstel-Schouten e.a. zijn
de opnamecriteria vaak negatief, bijv. men wil
zeggen geen debielen; geen te ernstige problematiek. Ook weten volgens deze schrijvers de
plaatsende instanties vaak niet precies wèlke
opnamecriteria de verschillende inrichtingen
hanteren.
Wat betreft oneigenlijke motieven op dit
gebied: de Werkgroep Jeugdwelzijn Limburg
(1976) vreest, dat bij het opnemen zonder
indicatiestelling vaak het subsidiebeleid een
rol speelt. Immers, hoe meer open plaatsen een
tehuis heeft, des te minder subsidie ontvangt
het. Men zal dus geneigd zijn zoveel mogelijk
cliënten op te nemen, vooral nu het aanbod
in de justitiële sector toch al steeds kleiner
wordt. Verder zijn er verontrustende aanwijzingen, dat ook in de niet-goedgekeurde
sector voor een aantal tehuizen niet het
belang van het kind — wat dat dan ook moge
zijn —, maar financiële belangen op de
eerste plaats staan (Amstel-Schouten e.a.).
Is er al weinig duidelijkheid terzake van de
aanvang van plaatsingen; met betrekking tot
de beëindiging ervan is nog minder bekend.
Alleen de opvang en observatie en de uithuisplaatsing bij ondertoezichtstelling zijn aan
wettelijk vastgestelde termijnen gebonden
(zie resp. par. 4 en 2). In de praktijk echter
worden deze nogal eens overschreden;
Schr6der (1977) merkt op, dat bij ots. een
al te ruime toepassing wordt gemaakt van
uitzonderingsmogelijkheden. Voor het,
overige beslissen in feite soms niet de
verantwoordelijke plaatsende instanties, maar
de tehuizen over overplaatsingen. Wederom
zijn er hiertoe geen harde criteria. Aangezien de
tehuizen er belang bij hebben dat er niet te
lang met onderbezetting wordt gewerkt,
dreigt op de achtergrond het gevaar dat
sommige kinderen langer in een tehuis
worden gehouden, dan strikt noodzakelijk is.
B. Pleeggezinplaatsingen
Het komt in de praktijk zelden voor, dat een
kind o.g.v. een justitiële maatregel direct van
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het eigen milieu naar een pleeggezin gaat.
Vaak is de oorzaak daarvan dat er sprake is
van een 'acute noodsituatie', waarin niet
direct een geschikt pleeggezin voorhanden is;
meestal echter acht de plaatsende instantie
het ook gewenst dat het wat oudere kind in
een neutrale omgeving (een tehuis) eerst wat
afstand neemt van de moeilijke gezinssituatie waar het net uitkomt. Pas als men
vindt dat het de intensiteit van gezinsrelatie
weer aankan, gaat men over tot het zoeken
van een geschikt pleeggezin (Romeijn, 1974).
'Men' betekent overigens niet steeds: de
plaatsende instantie. Vaak besluit nl. de
directie van het tehuis op eigen initiatief tot
plaatsing in een pleeggezin (Hart de Ruyter
& Hubertus, 1977). Hoewel er geen landelijke
richtlijnen bestaan t.a.v. de vraag, welke
kinderen bij uitstek geschikt worden geacht
voor plaatsing in een pleeggezin, noemen
Alten en Slop (1966) behalve de bovengenoemde categorie nog wel een aantal
andere categorieën kinderen voor wie een
pleeggezinplaatsing gewoonlijk ongeschikt
wordt geacht:
— debiele en imbeciele kinderen, die behalve
hun intellectuele defecten ook ernstige
emotionele stoornissen vertonen;
— het kind dat geen pleeggezin accepteert. Het
voelt zich verbonden met zijn eigen ouders en
kan daarnaast geen substituut-ouders aanvaarden;
— het psychisch gestoorde kind, dat te moeilijk is voor een gezin. Dit kind moet eerst
behandeld worden, bijv. in een kliniek of
behandelingshuis, en daarna kan geprobeerd
worden of het kan functioneren in een gezinsgroep;
— kinderen, wier ouders niet verdragen dat
hun kind in een pleeggezin wordt geplaatst.
Zij vrezen dat zij het kind hierdoor zullen
verliezen, en kunnen de pleegouders niet
anders zien dan als concurrenten.
Over de selectie van de pleeggezinnen door
de centrales zeggen Van den Oever e.a. (1974):
Ondanks het feit dat home-finding in toenemende mate een specialisme wordt, is er nauwelijks sprake van een eenduidige werkmethode. Het staat niet vast, op welke eigen-

schappen de home-finder let, noch hoe hij
constateert of en in welke mate die eigenschappen aanwezig zijn.

7. Uithuisplaatsing in de toekomst: wie
beslist op welke gronden?
Wat zou er moeten gebeuren om meer
duidelijkheid in de bestaande situatie te
brengen? Aan de hand van in de literatuur
voorgestelde verbeteringen zullen we trachten
deze vraag in twee delen te beantwoorden. Ten
eerste houden we ons bezig met voorstellen
omtrent wijzigingen in de personen of instanties die tot uithuisplaatsing besluiten. En ten
tweede zullen we ons afvragen, hoe het
opzetten van de meest geschikte criteria
eventueel kan geschieden.

Wie beslist?
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an voorstel tot verandering hieromtrent doet
de werkgroep Mik, in navolging van de
commissie Wiarda (1971). Zij stelt voor, de
kinderrechter te ontheffen van zijn uitvoerende
taak bij de ondertoezichtstelling. Beslissen over
uithuisplaatsen acht de werkgroep een te
zware belasting voor een alleensprekend
rechter, en zij spreekt daarbij van een grote
speelruimte voor persoonlijke gekleurde
beslissingen. De werkgroep meldt niet, wie er
wèl zou moeten uitvoeren, maar naar we aannemen heeft ze de instellingen voor gezinsvoogdij voor ogen gehad. Verder spreken de
commissies Wiarda en Mik zich uit voor toezicht
op uithuisplaatsingen die langer duren dan één
jaar. De Landelijke Stuurgroep Jeugdwelzijnsbeleid (1977) is het hiermee eens, evenals de
Raad voor de Kinderbescherming te Groningen
(1977).
M.b.t. de genoemde beraadsgroepen is de
werkgroep Mik van mening, dat dergelijke
groepen op wat langere termijn voor het
gebied van een provincie moeten gaan functioneren. Van der Linden (1977) maakt hiertegen
bezwaar. Volgens hem zijn de bestaande vijf
beraadsgroepen tot op heden nog niet in staat
gebleken om enig beleid te realiseren.
In 1974 pleitte Meijers reeds (overeenkomstig
een voorstel uit de discussienota 'Jeugdbescherming en justitie'; 1971) voor een adviesteam
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voor de uithuisplaatsing van kinderen. Ook
de afdeling kinderrechtspraak van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak (1977)
pleit ervoor, dat bij alle uithuisplaatsingen
advies wordt ingewonnen van een per regio
in te stellen bureau.
Bastiaansen pleitte in 1976 eveneens voor
regionale plaatsings- en adviesbureaus. De
werkgroep Jeugdwelzijnszorg Limburg
(1976/1977) heeft modellen ontworpen voor
de instelling van dergelijke commissies. Zij
spreekt liever van een indicatie-commissie en
ziet deze bij voorkeur als een samenwerkingsproject van bestaande instellingen. Vooralsnog
is het niet geheel duidelijk, hoe men zich de
samenwerking voorstelt tussen zo'n team en
de instanties die justitiële plaatsingen uitvoeren. Binnenkort zal Bastiaansen in het blad
Sjow aan het instellen van de indicatiecommissies een artikel wijden.
Om tot een beter plaatsingsbeleid in tehuizen
te komen is volgens verschillende schrijvers
vooral nodig een betere samenwerking tussen
de tehuizen en de plaatsende instanties
(Angenent, 1972; Amstel-Schouten e.a., 1975).
Wanneer een dergelijke samenwerking er was,
zouden de instellingen van (gezins)voogdij
beter in staat zijn zich een indruk te vormen
van doel, methode, sfeer en klimaat in de
diverse inrichtingen, op grond waarvan zij al
aanmerkelijk gefundeerder zouden kunnen
kiezen.

Op welke gronden?
Om tot de juiste criteria te kunnen komen
zou het wenselijk zijn, wanneer vanuit wetenschappelijk onderzoek meer bekend werd 1)
over de effectiviteit van verschillende vormen
van uithuisplaatsingen en 2) over wat nu
eigenlijk 'het belang van het kind' precies
voorstelt. We denken niet alleen aan criteria
aan de hand waarvan de plaatsende instanties
hun keuze maken, maar ook aan de criteria
die pleeggezincentrales hanteren bij het
zoeken van geschikte pleeggezinnen en aan de
opnamecriteria van de inrichtingen.
ad 1) T.a.v. de effectiviteit van verschillende
vormen van uithuisplaatsing kan o.a. genoemd
worden het bekende onderzoek van De Jong
en Jongman (1976) over de tehuisplaatsing
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als criminogene factor. Angenent (1978)
merkt evenwel op, dat de generalisatiemogelijkheden van dit onderzoek beperkt zijn.
Wel staat vast dat opname in totale inrichtingen, d.w.z. inrichtingen waar de mate van
persoonlijke vrijheid van de bewoners in
sterke mate bepaald wordt door de leiding,
in het algemeen zeer schadelijk voor de
persoonlijke ontwikkeling is. Hiervoor zij
verwezen naar themanummer 1, 1976 van
.
Justitiële verkenningen en naar het proefschrift van Frans (1977) over extreem moeilijk
gedrag van meisjes in kinderbeschermingsinrichtingen. Enkele andere recente onderzoeken waarop we m.b.t. de effectiviteit van
inrichtingsbehandeling willen wijzen zijn die
van Foppen e.a. (1977) naar de bruikbaarheid
van een meetinstrument voor de kwaliteit
van behandeling in kinderbeschermingsinrichtingen, en dat van Mesman Schultz
(1977) naar de aanpassing en predictie van
aanpassing van jongens in tehuizen.
Via dit laatste onderzoek werd een procedure
ontworpen, die volgens de schrijver een
belangrijke rol kan spelen bij het uitbrengen
van advies inzake uithuisplaatsingen.
Op het gebied van plaatsingen in pleeggezinnen
kunnen de onderzoeken van Wit, Adriani e.a.
(1971) en dat van Weterings (1977) genoemd
worden. Volgens Weterings is gebleken dat het
pleegkind onzekerder wordt naarmate de
natuurlijke ouders meer belangstelling tonen.
Naar het succes van pleeggezinplaatsingen
wordt momenteel een onderzoek verricht door
Van den Oever c.s. te Leiden.
ad 2) Onderzoek naar het belang van het kind
is reeds in ruime mate verricht, met name in
het buitenland (bijv. Bowlby, 1951). De
kenteringen in de sociaal-pedagogische zienswijzen waarover in de inleiding werd gesproken, vinden vooral in onderzoekingen op
dit gebied hun oorsprong.
Het komt er in het kort op neer, dat op overtuigende wijze wordt aangetoond hoezeer
ieder mens (zeker in de vroege jeugd) een
fundamentele behoefte heeft aan affectie
en geborgenheid, en dat het met name nadelig
is wanneer er geen continuïteit bestaat in de
persoon (personen) van degene(n) die deze
aan het kind geeft (geven). Naarmate het

kind ouder wordt krijgt het in toenemende
mate behoefte aan een eigen verantwoordelijkheid. Het wil daarnaast weten waar het aan toe
is.
Wanneer men van het bovenstaande goed
doordrongen is, behoeft het geen betoog meer
waarom een gezinssituatie (waarbij we eerder
denken aan kleinschaligheid dan aan banden
des bloeds) verreweg de voorkeur verdient
boven die van grote beroepspleeggezinnen en
massaal geleide inrichtingen. Ook wordt
begrijpelijk waarom men pleit voor een zodanige organisatie van de kinderbescherming,
dat persoonlijke continuiteit in de hulpverlening gewaarborgd wordt (Hoefnagels,
1970), en voor verkleining van de groepsgrootte in inrichtingen (o.a. de Belangenvereniging Minderjarigen). Men kan er verder
uit afleiden hoe belangrijk het is om bij uithuisplaatsingen de contacten met het oorspronkelijke milieu te handhaven, en dus garanties
24 te zoeken voor een goed samenspel tussen de
jeugdige zelf, de eigen ouders, de plaatsende
instantie en de pleegouders resp. tehuizen.
Daarop wijzen ook Bastiaansen en Van den
Berg e.a. (1976).
Vervolgens verklaren deze gegevens, waarom
pleegkinderen zo onzeker worden wanneer
ze niet weten of ze nu bij hun pleegouders of
bij de natuurlijke ouders behoren.
8. Slotopmerkingen
We hebben met dit artikel willen aangeven dat
er in ons land een grote behoefte bestaat aan
hardere beslissingscriteria rond uithuisplaatsingsprocedures in de justitiële sector. Zolang
aan deze behoefte niet kan worden voldaan,
lijkt het in elk geval noodzakelijk, dat de
'oneigenlijke' motieven waarover we spraken,
tot een minimum beperkt worden. Misschien zou
daartoe een vernieuwde subsidieregeling kunnen
bijdragen. De werkgroep Mik doet t.a.v. de
residentiële hulpverlening aanbevelingen. Zij stelt
voor om in plaats van een vergoeding te geven per
feitelijke verpleegdag, te subsidiëren op basis van
een goedgekeurde begroting binnen landelijk
vastgestelde en regionaal te variëren limieten.
Amstel-Schouten e.a. (1975) pleiten voor een
begrotingsgoedkeuring op basis van formatie
en gemiddelde bezetting.
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Er zij tot slot nog op gewezen, dat in dit
artikel het bestaande pakket van maatregelen
op het gebied van de kinderbescherming als
een gegeven is beschouwd. Wie zich buigt over
de problematiek rond uithuisplaatsingen op
grond van justitiële maatregelen, realisere zich
echter wel dat het bestaande pakket zèlf de
laatste jaren ook aan kritiek onderhevig is
geraakt. Hoewel het te ver gevoerd zou hebben
wanneer we op dit aspect dieper waren
ingegaan, willen we het toch niet geheel
onvermeld laten. Ook over gesignaleerde
problemen m.b.t. de herstructurering van de
jeugdwelzijnszorg in haar geheel hebben we
hier niet willen uitwijden. Niettemin verdient
ook dit onderwerp alle aandacht, al was het
alleen maar omdat het bij een efficiënte en
overzichtelijke structuur eenvoudiger zal zijn
om — waar nodig — toezicht en controle uit
te oefenen op procedures van uithuisplaatsing.
Na een toch al vaak chaotische voorgeschiedenis
heeft de jeugdige bij een in diens leven zo
ingrijpende gebeurtenis daar zeker recht op.
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Vergelijking tussen
internaat en huizen
volgens gezinsmodel*
door Th. Wiegers-Këhler

1. Huizen volgens gezinsmodel
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De huizen volgens gezinsmodel komen overeen
op e'en aantal uiterlijke kenmerken:
1. kleinschaligheid
2. huis in een straat
3. zelfstandige huishouding
4. persoonlijke relatie opvoeder-kind
5. in het huis is geen ingewikkelde organisatie
met machtslagen.
Ze verschillen onderling op een aantal punten:
1. opvoeder-subsysteem: professioneel externwonende werkers of intern-wonend echtpaar
of een kombinatie van deze twee
2. mate van behandelingsgerichtheid
3. soort begeleiding door het consulententeam
4. behandelingsmogelijkheden buiten het huis.
De huizen volgens gezinsmodel moeten niet
als één categorie gezien worden, maar als vijf
hulpverleningscategorieën.

1. Gezinshuizen
Mate van emotionele verwaarlozing
Het opvoeder-subsysteem in een gezinshuis
bestaat uit gezinshuisouders, die intern wonen
en niet professioneel zijn. Er kunnen in dit
huis geen kinderen in een zeer moeilijke opvoedingssituatie, die van het begin af aan ernstig
verwaarloosd zijn, geplaatst worden. Deze
kinderen kunnen geen hechte relatie met
opvoeders, die altijd aanwezig zijn, opbouwen.
Voor de opvoeders is het te zwaar om met
deze kinderen in een zeer moeilijke opvoedingssituatie met veel conflicten samen te wonen'.
Deze opvoeders zijn bovendien niet professioneel, en maken geen deel uit van een thera* Dit is een verkorte weergave van hoofdstuk 5 'uit
de doctoraal-scriptie Een vergelijking tussen de
mogelijkheden voor de opvoeding van huizen volgens
gezinsmodel en het internaat, Utrecht, 1976.

peutisch team, hetgeen voor de intensieve
behandeling (doelgericht handelen) van deze
kinderen noodzakelijk is.
Kinderen in een moeilijke opvoedingssituatie
kunnen wel in deze huizen geplaatst worden.
Zij moeten een persoonlijke relatie met
intern-wonende volwassenen aankunnen, en
niet uit een te conflictueuze opvoedingssituatie komen, omdat dit zich weer herhaalt
in de relatie opvoeder-kind.
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Band met de eigen ouders
Eigen ouders kunnen moeite hebben met het
accepteren van een sub-systeem, dat sterk op
dat van hen lijkt en de taak om de kinderen op
te voeden overneemt. Deze ouders kunnen dit
als een bedreiging van hun positie zien. De
kinderen komen hierdoor in conflict, wanneer
zij een goede band met hun ouders hebben, nl.
of zij voor de gezinshuisouders of hun eigen
ouders moeten kiezen. Het is een taak voor de
maatschappelijk werkster om ouders en
kinderen hierin te begeleiden, zodat er een
persoonlijke relatie gezinshuisouders-kind kan
ontstaan.
De kinderen moeten in het eigen gezin (of
ergens anders) geleerd hebben een persoonlijke
relatie met volwassenen op te bouwen, want
anders is de relatie in een gezinshuis met de
opvoeders te hecht.
Toekomstperspectief
Een kind, dat in een gezinshuis woont, bevindt
zich in een niet snel veranderende opvoedingssituatie. De gezinshuisouders verbinden zich
namelijk voor maximaal vijf jaar aan dit huis.
Hierdoor en door de kleine leefeenheid met
een zelfstandige huishouding met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, kan het kind een
gevoel van erbij-horen krijgen. Hierdoor wordt
de mate van ego-involvement vergroot en de
ik-ontwikkeling gestimuleerd. Het socialisatieproces wordt bevorderd doordat het kind in
een leefeenheid met een produktieve, consumptieve en verzorgende functie en een sexueelregulerende en reproductieve functie woont.
Het socialisatie-proces wordt ook bevorderd
doordat het kind in een sub-systeem woont,
waar de interne relaties (kleine groep kinderen
en ouders) te vergelijken zijn met die in een

gewoon gezin. Het kind leert de regels van een
leefeenheid, welke lijkt op een gezin, en kan
zich hierdoor later weer gemakkelijker in een
gezin aanpassen.
Het gezinshuis is gevestigd in een gewoon
huis in een straat, waardoor de invloeden van
de omgeving te vergelijken zijn met die in een
gezin. Deze vorm biedt een opvoedingssituatie waar de gezinshuisouders veel verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding,
en er is een gewone leefsfeer met persoonlijke
relaties. Het kind kan hier ongeveer vijf jaar
opgroeien in een weinig veranderende opvoedingssituatie. Na deze plaatsing kan het zich
weer gemakkelijk aanpassen in een gewoon
gezin.
Leeftijd van het kind
Deze vorm biedt mogelijkheden voor kinderen
van alle leeftijden. Een gezinshuis kan de
verschillende fasen nodig hebben, bieden.
31 Er woont hier een kleine groep kinderen
met twee altijd aanwezige volwassenen en
er kan een grote betrokkenheid op elkaar
ontstaan.
2. Gezinsgroephuizen
Mate van emotionele verwaarlozing
Wanneer het opvoeder-subsysteem uit een
echtpaar bestaat, dat intern woont, kunnen
er in dit huis geen kinderen geplaatst worden
bij wie de ik-ontwikkeling niet op gang
gekomen is. Zij kunnen, doordat ze geen
basisvertrouwen in de wereld hebben, zo'n
hechte relatie met meestal aanwezige opvoeders niet aangaan. Voor de opvoeders is dit
werken met deze kinderen, zonder dat ze in
hun privé-leven buiten het huis afstand hiervan
kunnen nemen en ze bovendien niet
professioneel zijn, te zwaar. Deze kinderen
leven namelijk in een zeer moeilijke
opvoedingssituatie en hebben een intensieve
behandeling nodig om deze situatie te veranderen. Wanneer er professionele krachten in
het huis werken, met wie een minder hechte
relatie ontstaat en die meer afstand van hun
werk kunnen nemen, kunnen deze kinderen
wel in het huis geplaatst worden.
Door een intensieve behandeling (zeer doel-

gericht werken) in samenwerking met een
therapeutisch team kan de ik-ontwikkeling
weer op gang komen.
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Band met de eigen ouders
Wanneer het opvoeder-subsysteem bestaat,
lijkt dit subsysteem erg op dat van de eigen
ouders. De eigen ouders kunnen moeite hebben
dit subsysteem te accepteren. Een lid van het
consulententeam zal ze hierin moeten begeleiden, omdat anders de persoonlijke relatie
opvoeder-kind verstoord wordt. Deze persoonlijke relatie is nodig om het behandelingsdoel
te bereiken. Wanneer er extern-wonende
groepsleiding in het huis werkt is deze relatie
met het kind voor de eigen ouders makkelijker te accepteren. De acceptatie van het
opvoeder-subsysteem door de eigen ouders
verloopt minder moeilijk dan in een gezinshuis, omdat de kinderen hier met een specifiek behandelingsdoel geplaatst worden.
Kinderen die niet geleerd hebben, bijvoorbeeld met hun eigen ouders, een persoonlijke
relatie met volwassenen op te bouwen, kunnen
meer profiteren van een minder hechte relatie
met extern-wonende groepsleiding.
Toekomstperspectief
Het kind in een gezinsgroephuis kan in een
enigszins continue opvoedingssituatie (afhankelijk van de wisseling van het opvoedersubsysteem) opgroeien. Een gezinsgroephuis
kan tijdelijk een 'eigen leefwereld' voor het
kind worden, doordat het een kleine leefeenheid met een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van een kleine groep kinderen en twee tot vier
volwassenen is. Wanneer er een intern-wonend
echtpaar werkt, krijgt het kind meer een
gevoel van erbij horen dan bij extern-wonende
groepsleiding; de ik-ontwikkeling wordt door
dit erbij horen gestimuleerd. Een kind in dit
huis kan zich voorbereiden op een plaatsing
in een gezinssituatie (pleeggezin of eigen
gezin). Zie de beschrijving bij het gezinshuis.
Leeftijd van het kind
Een gezinsgroephuis kan bij een niet te sterke
wisseling van opvoeders kinderen van alle
leeftijden de veiligheid en geborgenheid geven
die ze nodig hebben. Het is een kleine leefeen-

heid met persoonlijke relaties, waardoor de
kinderen de noodzakelijke identificatie- en
socialisatiemogelijkheden krijgen.

3. Browndale-huizen
Mate van emotionele verwaarlozing
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Doordat er in dit huis extern-wonende
professionele groepsleiding werkt, die ondersteund wordt door een consulententeam,
kunnen er in het huis ook ernstig emotioneelverwaarloosde kinderen bij wie de persoonlijkheidskern niet ontstaan is, geplaatst worden.
De groepsleiding woont extern waardoor ze
afstand van dit werk kunnen riemen. De kinderen kunnen naast de behandeling in het huis
ook therapie van één van de leden van het
consulententeam krijgen. In het huis heeft de
groepsleiding als doel om te werken vanuit een
diepe betrokkenheid. Deze diepe betrokkenheid kan de mate van ego-involvement
vergroten. Door deze intensieve behandeling,
diepe betrokkenheid van de groepsleiding kan
de persoonlijkheidskern ontstaan en de ikontwikkeling gestimuleerd worden.

Band met de eigen ouders
Voor de eigen ouders is dit opvoeder-subsysteem gemakkelijker te accepteren dan dat
van een echtpaar, omdat dat meer op hun
eigen subsysteem lijkt. De kinderen, die vanaf
het begin ernstig verwaarloosd zijn, hebben
geen hechte persoonlijke relatie met hun
ouders kunnen opbouwen. In dit huis kunnen
zij dit langzamerhand leren d.m.v. persoonlijke relaties met de opvoeders en met het
subsysteem der kinderen, waar tussen de
kinderen een onderlinge band ontstaat.

Toekomstperspectief
Kinderen die ernstig verwaarloosd zijn, hebben
een langdurige behandeling nodig, zodat hun
ik-ontwikkeling weer op gang kan komen. De
behandeling (door doelgericht handelen in het
huis en therapie buiten het huis) is erop gericht
dat het kind weer als een gewoon lid van de
samenleving zal kunnen functioneren. Dit
socialisatieproces wordt vergemakkelijkt doordat het huis in een straat staat en een verzorgende, produktieve en consumptieve functie

heeft. Door de persoonlijke relaties met de
opvoeders kan het kind zich met hen identificeren.
Leeftijd van het kind
Deze huizen kunnen door de persoonlijke
relatie opvoeder-kind, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huishouding, de kleine
groep kinderen het kind een gevoel van
geborgenheid en veiligheid geven. Het kind in
de verschillende leeftijdsfasen heeft in iedere
fase een andere mate van veiligheid en geborgenheid nodig. Dit huis kan hieraan tegemoet
komen Wanneer het opvoeder-subsysteem niet
vaak wisselt omdat anders de continuiteit van
de opvoeding verstoord wordt.
4. Intensive care units (icu)

34

Mate van emotionele verwaarlozing
Kinderen worden in een icu tijdelijk geplaatst
om uit een crisissituatie te komen of tijdelijk
opgevangen te worden en een nieuwe toekomst
te zoeken. Ernstig emotioneel-verwaarloosde
kinderen zijn niet geschikt om in dit huis
geplaatst te worden, omdat zij een langdurige
behandeling nodig hebben. Ze moeten weer
vertrouwen in de wereld krijgen en van hieruit
een nieuwe toekomst zoeken. Er ontstaat hier
geen hechte persoonlijke relatie tussen de
opvoeder en het kind en het kind kan vanuit
deze relatie van onpersoonlijke aard weer naar
een meer persoonlijke relatie toe groeien. Het
kind kan hier weer een nieuwe toekomst
vinden, naar een meer persoonlijke relatie toe
groeien door de behandelingsmogelijkheden in
het huis en de therapie van buiten het huis.
Band met de eigen ouders
In een crisissituatie of opvangsituatie wordt
samen met het kind en zo mogelijk de ouders
en/of pleegouders een nieuwe toekomst voor
het kind gezocht. De band met de eigen ouders
is een heel andere dan die van het kind met het
opvoeder-subsysteem in het huis en is daarom
• minder bedreigend voor de positie van de eigen
ouders. Het is minder belangrijk of het kind in
staat is een hechte persoonlijke relatie met
vier volwassenen kan opbouwen, omdat dit
hier niet gebeurt.

Toekomstperspectief
Deze plaatsing is erop gericht het kind in korte
tijd voor te bereiden op een nieuwe plaatsing
in een meer definitief opvoedingsmilieu. In
dit huis wordt het socialisatieproces bevorderd
omdat het een produktieve, consumptieve en
verzorgende functie heeft en in een straat
staat. Er ontstaat hier minder een persoonlijke
sfeer, een grote betrokkenheid op elkaar dan
in de hiervoorgenoemde huizen.

Leeftijd van het kind
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Een icu biedt weinig mogelijkheden voor de
opvoeding van kinderen onder de lagere
schoolleeftijd. Juist deze kinderen hebben de
geborgenheid en veiligheid van een gezinssituatie nodig. Voor kinderen in de baby-,
peuter- en kleuterleeftijd is het wenselijk dat
ze in een continu opvoedingsmilieu met
persoonlijke relaties geplaatst worden. Dit is
noodzakelijk voor het identificatie- en
socialisatieproces, dat in deze fasen nog
grotendeels zich binnen de leefeenheid
afspeelt. Kinderen in de lagere schoolleeftijd
hebben het gezin iets minder nodig voor deze
processen en hebben minder geborgenheid en
veiligheid van het gezin nodig en kunnen voor
een kortere periode in dit huis geplaatst
worden.
5. Leefgroephuizen
a. huis met 4 professionele extern-wonende
stafkrachten
b. huis met 2 professioneel extern-wonende
stafkrachten en 1 echtpaar
c. huis met 2 intern-wonende echtparen

Mate van emotionele verwaarlozing
Kinderen in een zeer moeilijke opvoedingssituatie, waarbij in de eerste jaren de persoonlijkheidskern niet ontstaan is, zijn niet geschikt
voor een leefgroephuis. Er zijn nl. geen
intensieve behandelingsmogelijkheden waardoor de persoonlijkheidskern ontwikkeld kan
worden. De behandeling vindt alleen in de
leefgroep plaats. Kinderen in een moeilijke
opvoedingssituatie kunnen al naar gelang hun
problemen van vorm a, b of c het beste profiteren. Vorm a is geschikt voor kinderen die
een hechte relatie met één echtpaar niet

aankunnen en op deze wijze zo veel mogelijk
kunnen profiteren van een soort gezinssituatie.
Vorm b is geschikt voor kinderen die wel van
deze hechte persoonlijke relatie met één echtpaar kunnen profiteren. Vorm c is geschikt
voor kinderen die nog niet makkelijk een
hechte persoonlijke relatie aankunnen, maar
er op deze manier mee kunnen experimenteren.

Toekomstperspectief
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Kinderen geplaatst in vorm a kunnen als
groep toegroeien naar vorm b of c of een
andere gezinssituatie. De vorm van het huis
kan zo nodig hierbij veranderd worden.
Kinderen in vorm b of c kunnen groeien naar
een gezinssituatie (eigen gezin of pleeggezin).
Ze hebben door dit gezinsmodel veel
identificatie- en socialisatiemogelijkheden.
Deze vormen zijn geschikt voor een min of
meer langdurige hulpverlening, omdat de
opvoedingssituatie min of meer continu is
wanneer het opvoeder-subsysteem niet vaak
wisselt. Deze socialisatie- en identificatiemogelijkheden krijgt het kind, doordat het
huis een verzorgende, produktieve en
consumptieve functie heeft en is gevestigd in
een gewoon huis in een straat (invloeden uit
de omgeving). Vorm b en c hebben ook een
sexueel-regulerende en reproductieve functie,
en het opvoeder-subsysteem lijkt op dat in
't gezin. Het kind leert de regels en gewoonten
in een gezin en van de omgeving welk proces
het makkelijkst verloopt in vorm b en c.

Band met de eigen ouders
Bij leefgroephuizen b, c lijkt het opvoedersubsysteem enigszins op dat van de eigen
ouders. Hierdoor kunnen de eigen ouders
moeite hebben dit te accepteren, en kan
hierdoor moeilijker een persoonlijke relatie
met de opvoeders in het huis ontstaan. De
eigen ouders en kinderen zullen in deze
gevallen begeleid moeten worden om deze
relatie kind-opvoeder wel te kunnen accepteren.
Bij vorm a lijkt het opvoeder-subsysteem
minder op dat van de eigen ouders en is het
gemakkelijker voor hen te accepteren. De
band die het kind met de eigen ouders of met
andere volwassenen heeft opgebouwd, is
belangrijk om een andere persoonlijke relatie

met nieuwe opvoeders te kunnen opbouwen.
Is deze relatie niet ontstaan dan kunnen deze
kinderen vaak moeilijker een persoonlijke
relatie met opvoeders aangaan. Is de relatie
met de eigen ouders een hechte, dan kunnen
deze kinderen vaak gemakkelijker een minder
persoonlijke relatie met extern-wonende
groepsleiding aan (zie emotionele verwaarlozing).

Leeftijd van het kind
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Vorm b en c zijn geschikt voor kinderen van
alle leeftijden. Ze kunnen het kind de veiligheid, geborgenheid en acceptatie die het al
naar gelang de leeftijdsfase, ontwikkeling en
persoonlijkheid nodig heeft, geven. Vorm a
is geschikter voor oudere kinderen, omdat deze
vorm het kind minder geborgenheid en veiligheid biedt dan een vorm met continu aanwezige opvoeders. Wanneer bij vorm a het groepsleiders-team niet snel wisselt, kunnen hier ook
kleine kinderen geplaatst worden.

II. Internaten
Mate van emotionele verwaarlozing
Kinderen die in de eerste jaren ernstig emotioneel verwaarloosd zijn, kunnen door een
behandeling in een min of meer besloten
omgeving langzamerhand weer vertrouwen in
de wereld krijgen. De behandeling vindt plaats
door extern-wonende professionele werkers en
door middel van aanvullende therapiën. Deze
professionele werkers krijgen de steun van
andere sectoren (o.a. orthopedagoog) in het
huis, en kunnen in hun privéleven afstand van
dit werk nemen. Het subsysteem der kinderen
biedt mogelijkheden om langzamerhand een
relatie te leren opbouwen. Door de subcultuur
hoort het kind enigszins bij een groep kinderen.
Het internaat is een 'neutraal' terrein waar
weinig persoonlijke relaties ontstaan.

Band met de eigen ouders
De relatie groepsleider—kind is voor de
ouders minder bedreigend dan die van een
ander echtpaar met het kind. Wanneer de
band eigen ouders—kind nauwelijks
ontstaan is, kan het kind hier leren een
relatie met volwassenen aan te gaan. De

kinderen kunnen zich zo nodig losmaken van
, de band met de ouders waardoor ze in een
ander, meer definitief opvoedingsmilieu
geplaatst kunnen worden. In het internaat
ontstaan namelijk weinig persoonlijke relaties
met volwassenen, zodat dit neutrale terrein
de mogelijkheid geeft een nieuwe toekomst
te vinden.
Toekomstperspectief
In een internaat zijn andere interne relaties
dan in een gezin (ander opvoeder-subsysteem
en subsysteem der kinderen), zodat er minder
sprake is van herhalen van gezinspatronen. Het
kind kan in deze andere opvoedingssituatie
andere relatiepatronen leren. Het kind in een
internaat heeft weinig identificatie- en socialisatie-mogelijkheden. Het kind kan daarom
beter niet langer in een internaat blijven dan
voor de behandeling nodig is. Het kind heeft
tijdens de plaatsing een perspectief nodig
38 waar het naar toe kan groeien. Het groeit naar
een meer definitieve opvoedingssituatie toe,
waar persoonlijke relaties ontstaan en het om
leert gaan met jong en oud (socialisatiemogelijkheden).
Leeftijd van het kind
Kinderen in de baby-, peuter- of kleuterfase
kunnen beter niet in een internaat geplaatst
worden. Ze hebben een meer continue opvoedingssituatie nodig want anders is er kans op
een ontwikkelingsachterstand op allerlei gebieden. Mussen beschrijft deze achterstand vanuit
een vergelijkend onderzoek tussen kinderen die
in een gezin zijn opgevoed en kinderen die in
een internaat zijn opgevoed. Het internaat met
weinig persoonlijke relaties en een wisselend
opvoedingsmilieu kan het kind in de baby-,
peuter- of kleuterfase niet de vereiste veiligheid
en geborgenheid bieden. De leden van de leefgroep zijn niet sterk betrokken op elkaar waardoor het kind niet in een sfeer van acceptatie
en betrokkenheid leeft. Hierdoor wordt de
ik-ontwikkeling niet gestimuleerd in het
internaat. Een jong kind heeft veel individuele
aandacht nodig en dit is in een grote leefgroep
onmogelijk. Een schoolkind heeft nog veel
geborgenheid en veiligheid van het gezin nodig.

Het kan wel voor een kortere periode in het
internaat geplaatst worden, omdat het ook
veel ontwikkelingsmogelijkheden buiten heeft.
Een internaat heeft mogelijkheden voor kinderen vanaf de lagere school-leeftijd.

Samenvattend
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De verschillende vormen hebben ieder hun
eigen mogelijkheden voor de opvoeding. Het
internaat is hier beschreven vanuit de bestaande
situatie en niet vanuit de mogelijkheden die het
na enige veranderingen zou kunnen hebben.
Het internaat blijkt het meest overeen te
komen met een icu, een gezinshuis het meest
met een leefgroephuis en een Browndale-huis
het meest met een gezinsgroephuis.
Er zijn de volgende vergelijkingen te maken:
— het internaat biedt de minste socialisatiemogelijkheden
— in een icu en het internaat ontstaan geen
hechte persoonlijke relaties. Deze vormen zijn
een neutraal terrein, waar de kinderen nieuwe
mogelijkheden voor de opvoeding kunnen
vinden
— in een internaat, gezinsgroephuis (met
professionele extern-wonende werkers) en een
Browndale-huis kunnen kinderen in een zeer
moeilijke opvoedingssituatie geplaatst worden.
Deze vormen hebben de meeste behandelingsmogelijkheden
— in een leefgroephuis, gezinshuis, gezinsgroephuis (met een echtpaar dat intern woont)
kunnen kinderen in een moeilijke opvoedingssituatie geplaatst worden
— wanneer de band van de kinderen met de
eigen ouders hecht is en deze een ander echtpaar moeilijk kunnen accepteren, is de relatie
met het opvoeder-subsysteem, dat bestaat uit
extern-wonende groepsleiding makkelijker te
accepteren, bv. in een leefgroephuis a, een
gezinsgroephuis met groepsleiding, een
Browndale-huis, een icu en het internaat het
gemakkelijkst te aanvaarden. Met het oog op
de toekomst van het kind moet besloten
worden welke vorm — met echtpaar of met
professionele werkers — het geschikst is
— het internaat en een huis volgens gezinsmodel is ongeschikt voor de opvoeding van
kleine kinderen wanneer het opvoeder-

subsysteem snel wisselt, omdat deze kinderen
veel geborgenheid en veiligheid van de leef
eenheid nodig hebben.
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Vergelijking van mogelijkheden van huizen volgens
gezinsmodel en die van
pleeggezinnen*
door A. de Koning-Breuers

Inleiding
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In dit artikel wordt aangegeven, wat de huizen
volgens gezinsmodel en de pleeggezinnen te
bieden hebben voor uithuisgeplaatste kinderen.
Hieruit zullen criteria worden ontwikkeld,
waaraan kinderen moeten voldoen om in
huizen volgens gezinsmodel en pleeggezinnen
geplaatst te kunnen worden.
Een vergelijking van de criteria, waaraan
kinderen in beide gevallen moeten voldoen,
resulteert in een zestal verschillen tussen deze
beide vormen van hulpverlening.

Wat hebben huizen volgens gezinsmodel te
bieden?
— In sommige huizen volgens gezinsmodel is
een echtpaar werkzaam. Het kind, dat hier
geplaatst wordt, ziet hoe man en vrouw met
elkaar omgaan.
De mogelijkheid bestaat, dat tijdens het verblijf van een pleegkind, een eigen kind geboren
wordt. Nagegaan zal moeten worden of deze
mogelijkheid in een bepaald geval bestaat en
zo ja of een eventueel te plaatsen kind dit
kan accepteren.
— In alle huizen volgens gezinsmodel is sprake
van een verzorgende functie. Het pleegkind
ziet hoe het in een huishouding toegaat (koken,
wassen, schoonmaken enz.).
— In die huizen volgens gezinsmodel, waarin
de man buitenshuis werkt, leert het pleegkind
het dagritme van gaan werken en weer thuiskomen.
— Door het feit, dat de huizen volgens gezinsmodel een consumptieve functie vervullen,
* Dit artikel is een weergave van hoofdstuk 5 uit de
doctoraalscriptie Huizen volgens gezinsmodel en
pleeggezinnen, Utrecht, 1976.
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leert het kind omgaan met geld, het leert de
waarde van geld kennen en leert boodschappen
doen.
— Uitgezonderd in gezinshuizen, wordt het
kind behandeling geboden.
In de gezinsgroephuizen, Browndale-huizen,
intensive care units (icu) en leefgroephuizen
werken de opvoeders in nauwe samenwerking
met deskundigen, zoals maatschappelijk wer- •
ker, psychiater, psycholoog e.a. Dit biedt vele
mogelijkheden voor behandeling.
Nagegaan zal steeds moeten worden welke
behandeling een kind nodig heeft en of het
betreffende huis volgens gezinsmodel deze
kan bieden.
— In de huizen volgens gezinsmodel dragen de
opvoeders niet formeel de verantwoordelijkheid
voor het kind.
Degenen die de voogdij over een kind hebben,
kunnen ten alle tijden een kind uit een huis
volgens gezinsmodel weghalen. Dit kan nadelig
werken in de relatie opvoeder-opvoedeling.
(`Jullie hebben toch niets over me te zeggen!')
Nagegaan zal moeten worden of een kind naast
zijn wettelijke opvoeder (voogd of ouder)
andere opvoeders accepteert.
— In huizen volgens gezinsmodel is de aandacht
niet direkt gericht op de volwassenheid, maar
vaak op tussentijds te bereiken doelen.
Men verwacht niet meteen van een kind, datgene wat het volgens zijn leeftijd moet kunnen,
maar men is al blij met bv. een gezellige
houding tegenover zijn huisgenoten.
Zo weet het kind waar het in de zeer nabije
toekomst naar toe moet werken. Dit geeft
duidelijkheid voor het kind.
— De huizen volgens gezinsmodel bieden het
kind een kleine wereld.
Er wonen meestal 4 tot 6 kinderen. Dit houdt
in dat een kind zich niet kan verschuilen in
een grote neutrale groep. Nagegaan zal moeten
worden of een kind dit nauwe contact met
andere kinderen aankan.
— De opvoeders zijn continu aanwezig. Dit
betekent dat er een hechte relatie kan ontstaan
met volwassenen.
Kan het kind deze persoonlijke band met volwassenen aan?
— Het kind ontvangt wat het behoeft.
De opvoeders moeten ingesteld zijn op geven.
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•

Het oudere kind krijgt gelegenheid kennis te
maken met de wederkerigheid van geven en
ontvangen.
De opvoeders moeten dan ook ingesteld zijn
op ontvangen.
— Het kind krijgt de gelegenheid de buitenwereld te exploreren. Kan het kind dit aan?
Loopt het kind vaak weg om werkelijk weg te
gaan of om weer terug te kunnen keren?
— Het kind komt in een volkomen vreemde
wereld. Is het kind in staat zich hier een eigen
plaatsje te verwerven?
— Het huis volgens gezinsmodel is voor het
kind geen blijvende plaats.
Houdt het kind hiermee rekening? Is er voor
het kind een mogelijkheid elders na zijn
verblijf in het huis volgens gezinsmodel?
— Veiligheid, geborgenheid is moeilijk te
bieden,
1. doordat vaak de eigen ouders op de achtergrond aanwezig zijn.
2. door de tijdelijkheid van het verblijf.
3. wisseling van kinderen en evt. van opvoeders.
Heeft het kind deze geborgenheid (nog) nodig?
— Een kind in een huis volgens gezinsmodel
heeft de status van enigszins anders zijn dan
de kinderen in de buurt en op school.
De kinderen zullen hierin begeleid moeten
worden.
— In het huis volgens gezinsmodel krijgt het
kind gelegenheid affectieve relaties aan te
gaan. In sommige huizen evenwel poogt men
hierbij enige distantie te bewaren. Hoe realiseert men dit in de praktijk?
Is het kind aan deze relaties toe en zo ja, heeft
het kind dan gelegenheid om met een ander
een werkelijke affectieve relatie aan te gaan?
— In huizen volgens gezinsmodel wil men
de kinderen gezelligheid en ontspanning aanbieden.
Kan het kind deze gezelligheid aan? Weet
het zich te vermaken? Verstoort het kind niet
de ontspannen bezigheden van de huisgenoten?
— De opvoeders in huizen volgens gezinsmodel
moeten aan nogal wat eisen voldoen. Om angst
voor falen en verkramptheid te voorkomen,
zal er een goede begeleiding moeten zijn.
— Het kind wordt niet geboren in het huis
volgens gezinsmodel.
Het brengt zijn eigen voorgeschiedenis mee.
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Om de houding en handelwijze van dit kind
te begrijpen, zullen de opvoeders in een huis
volgens gezinsmodel op de hoogte moeten
zijn van dit verleden.
Ook kunnen zij dan het kind beter helpen om
zijn voorgeschiedenis te verwerken.
— In huizen volgens gezinsmodel zijn soms
ook eigen kinderen aanwezig.
Men zal moeten nagaan of een pleegkind deze
aanwezigheid kan accepteren en wat de komst
van een bepaald pleegkind voor de eigen
kinderen kan betekenen.
— Steeds kan de samenstelling van de groep
kinderen veranderen. Kan het pleegkind een
eventuele wisseling aan? Of heeft het juist een
vaste groep mensen nodig?
— Ook de samenstelling van de groep opvoeders kan wisselen. Kan het kind opnieuw
verandering aan of kan het beter geplaatst
worden in een groep waarin voorlopig geen
wisseling te verwachten valt?
— In sommige huizen volgens gezinsmodel
werkt de man buitenshuis.
Om aandacht aan de kinderen te kunnen geven
en vooral de vrouw bij te staan, zal de man een
baan met geregelde werktijden moeten hebben
en mag deze baan vooral niet te belastend zijn.
— In de huizen volgens gezinsmodel streeft
men een bewuste integratie met de buitenwereld na.
Nagegaan zal moeten worden of een kind deze
relatie aankan, d.w.z. kan het contact met
buurtkinderen maken en toont het niet teveel,
volgens de opvattingen van de buurt, afwijkend
gedrag.
— De kinderen in huizen volgens gezinsmodel
gaan naar school of werk.
Nagegaan moet worden of er in de onmiddellijke nabijheid van het huis een geschikte
school of baan te vinden is.
— Last but not least: de kinderen in een huis
volgens gezinsmodel hebben de mogelijkheid
de band met de ouders te behouden.
Hoe is de band van een bepaald kind met zijn
natuurlijke ouders of pleegouders?
Wanneer deze band zeer hecht is, kan het kind
beter geplaatst worden in een huis met externwonende groepsleiding, waarmee een minder
hechte band kan ontstaan. Dit om loyaliteitsconflicten van het kind en jaloezie van de

natuurlijke ouders te voorkomen.
Wanneer het de bedoeling is dat het kind moet
leren de relatie met de natuurlijke ouders te
relativeren, dan kan het ook beter in een huis
zijn, waarin extern-wonende groepsleiding
werkzaam is. Er behoeven dan geen loyaliteitsconflicten te ontstaan.
Wanneer het kind in het geheel geen band met
de natuurlijke ouders heeft of een zeer losse,
dan is een huis, waarin een echtpaar werkt
geschikt voor dit kind, omdat het dan gelegenheid heeft toch nog met volwassenen een vrij
hechte relatie aan te gaan.
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Criteria, waaraan kinderen moeten voldoen om
in huizen volgens gezinsmodel geplaatst te
kunnen worden.
Uit het bovenstaande zijn de volgende criteria
te ontwikkelen:
— Voor een huis, waarin een echtpaar werkzaam is: het kind moet de geboorte van een
eigen kind kunnen accepteren.
— Het kind moet kunnen accepteren, dat
anderen dan zijn wettelijke opvoeders (ouders
of voogd) in feite met zijn opvoeding belast
zijn. Het kind mag hierdoor niet in een ernstige
loyaliteitscrisis komen.
— Het kind moet in staat zijn in vrij hecht
verband te leven met een paar kinderen en
een paar opvoeders.
— Het kind moet een persoonlijke band met
zijn vrijwel steeds aanwezige opvoeders aankunnen.
Wanneer het kind hier moeite mee heeft, is een
huis te prefereren waarin extern-wonende
groepsleiding werkzaam is.
— Het kind moet zich in een vreemde omgeving een eigen plaatsje kunnen verwerven.
— Het kind moet er in de regel rekening mee
houden, dat het na een verblijf in een huis
volgens gezinsmodel naar elders gaat. Het kind
moet hierover duidelijkheid hebben.
— Voor een kind dat een zekere geborgenheid
nodig heeft, kan men het beste een huis kiezen
waar in ieder geval de samenstelling van
opvoeders en kinderen over een bepaalde
periode constant blijft.
— Het kind moet een zekere mate van gezelligheid en ontspanning aankunnen.
— Het kind moet in een huis volgens gezins-

model, waarin eigen kinderen zijn, deze
situatie kunnen accepteren.
— Het kind moet in staat zijn relaties aan te
gaan met buurtkinderen.
Het kind mag niet al te sterk afwijkende gedrag
vertonen.
— Het kind moet in de directe omgeving van
het huis naar school of werk kunnen.
,
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Wat hebben pleeggezinnen te bieden?
De pleegouders vormen een echtpaar. Het
pleegkind ziet hoe man en vrouw met elkaar
omgaan. De mogelijkheid bestaat, dat er tijdens
het verblijf in het pleeggezin een eigen kind
geboren wordt.
Nagegaan zal moeten worden of deze mogelijkheid bestaat en zo ja of dit kind dit kan
accepteren.
Wanneer het pleegkind een jongen is, is het
gunstiger wanneer pas ná zijn komst in het
pleeggezin eigen kinderen geboren worden.
— In het pleeggezin leert het kind hoe het in
een huishouden toegaat (wassen, koken e.d.)
— In het pleeggezin maakt het pleegkind het
ritme van het werken van de pleegvader en evt.
de pleegmoeder mee.
— Het kind leert in het pleeggezin omgaan
met geld, boodschappen doen e.d.
— Pleeggezinnen vervullen een educatieve
functie.
Alleen het therapeutisch pleeggezin biedt
behandeling. Dit betekent dat nagegaan zal
moeten worden of het gedrag van een bepaald
kind door niet-beroepskrachten gehanteerd kan
worden. De kinderen mogen niet in een
situatie verkeren, dat ze voortdurend behandeling nodig hebben.
— De pleegouders fuctioneren niet autonoom.
Zij dragen geen formele opvoedingsverantwoordelijkheid. Dit kan nadelig werken voor
de relatie opvoeder-opvoedeling.
Nagegaan zal Moeten worden of het kind de
situatie aankan, dat het opgevoed wordt door
anderen dan zijn wettelijke opvoeders (ouders
of voogd).
— In het pleeggezin leeft het kind in een kleine
wereld. De opvoeders zijn continu aanwezig.
Er zijn in de regel maar een paar kinderen.
Hierdoor is de kans op vrij hechte relatievorming groot.
—
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Nagegaan zal moeten worden of het kind deze
hechte relaties aankan.
— Een veilige wereld wordt het kind alleen dan
geboden wanneer er geen contact is met de
natuurlijke ouders of, indien dit er wel is, deze
ouders een consequente, positieve houding
innemen t.a.v. het verblijf van hun kind in het
pleeggezin.
Wanneer de natuurlijke ouders zich steeds
mengen in de pleeggezinplaatsing en het kind
blijven voorhouden dat het beter naar huis kan
komen, en ook binnenkort mág komen, dan is
er van een veilige wereld geen sprake.
Wanneer het kind geen zekerheid heeft over
een toekomstig langdurig verblijf in dit
pleeggezin, zal het dit gezin niet als een veilige
wereld kunnen beleven.
— Het kind ontvangt in het pleeggezin wat
het behoeft. Het oudere kind krijgt te maken
met de wederkerigheid van geven en ontvangen.
— Het kind krijgt in het pleeggezin de gelegenheid de buitenwereld te exploreren. Nagegaan
moet worden of het kind dit aankan.
— In het pleeggezin is men niet-van-elkaar.
Een ouder kind, met een flinke voorgeschiedenis, weet dit wel. Voor een kind dat op zeer
jonge leeftijd in dit pleeggezin geplaatst is en
dat een gevoel van 'horen-bij' ontwikkeld heeft
zal de klap van een eventuele overplaatsing des
te groter zijn.
— Het pleegkind hoort niet immer onverbrekelijk bij het pleeggezin.
Alleen na een langdurig verblijf in een permanent-vervangend of adoptiefgezin kan zich een
gevoel van 'horen-bij' gaan ontwikkelen.
Er moet dan ook goed nagegaan worden of het
kind inderdaad permanent geplaatst kan
worden. Na een langdurig verblijf in dergelijke
pleeggezinnen is de klap van een overplaatsing
erg groot.
— Een pleegkind behoudt over het algemeen
de status van het gezin, waarin het geboren is.
Het kind zal, om zijn houding hiertegenover
te bepalen, hulp nodig hebben.
— In het pleeggezin kunnen affectieve relaties
ontstaan. De pleegouders krijgen de raad om
hierbij enige distantie te bewaren, aangezien
niet bekend is hoelang het kind kan blijven.
In de praktijk lijkt mij dit zeer moeilijk te
verwezenlijken.
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— In het pleeggezin schept men voor het pleegkind gezelligheid en ontspanning. Nagegaan
moet worden of het kind dit aankan, en of het
kind niet storend werkt t.a.v. de andere leden
van het pleeggezin.
— Pleegouders moeten aan een flink aantal
eisen voldoen. Dit kan leiden tot gevoelens
van angst, angst om te falen. Dit leidt tot
verkramptheid in de opvoeding.
Hierin moeten de pleegouders begeleid worden.
— Het kind brengt zijn eigen voorgeschiedenis
mee.
In de praktijk blijken sommige pleegouders
liever niets te willen weten van de voorgeschiedenis van het kind. Men dient zich dan af te
vragen of het kind recht wordt gedaan door
feitelijk zijn verleden te ontkennen. M.i. is
het ook een taak van pleegouders om
het kind te leren leven met zijn verleden.
Indien de pleegouders moeite hebben met hun
houding t.o.v. het verleden van het pleegkind,
dienen zij hierbij begeleid te worden.
— In het pleeggezin kan er een pleegkind
weggaan of bijkomen. Nagegaan zal moeten
worden of een bepaald pleegkind een eventuele
wisseling aankan of dat het meer gebaat is bij
een pleeggezin, dat constant van samenstelling
blijft.
— In het pleeggezin kunnen eigen kinderen zijn.
Nagegaan moet worden of het pleegkind deze
eigen kinderen kan accepteren en of het in
houding en gedrag niet te zeer afwijkt van de
eigen kinderen. Uit onderzoek is gebleken, dat
pleegkinderen en eigen kind beter geen leeftijdsgenoot kunnen zijn.
— De houding van familie, vrienden, kennissen
en buren speelt een belangrijke rol.
Deze nemen vaak een niet-begrijpende houding
aan. Hierbij moeten de pleegouders begeleid
worden. Wel moet nagegaan worden of een
bepaald pleegkind niet tezeer gedrag vertoont,
dat sterk afwijkt van het buurtpatroon.
— Men zal moeten nagaan of er voor het pleegkind een geschikte school- of werkgelegenheid
in de omgeving van de plaats is waar het
pleeggezin woont.
— Het contact met de natuurlijke ouders
stuit vaak op moeilijkheden.
In dit contact spelen rivaliteits- en jaloezieproblemen een grote rol. Bij het pleegkind

kunnen gemakkelijk loyaliteitsproblemen
ontstaan. Deze relatie vergt een goede
begeleiding.
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Criteria, waaraan kinderen moeten voldoen
om in pleeggezinnen geplaatst te kunnen
worden.
Uit het bovenstaande zijn de volgende
criteria te ontwikkelen:
— Het kind moet, indien de mogelijkheid
van de geboorte van een eigen kind bestaat,
dit kunnen accepteren.
— Het kind moet gedrag vertonen, dat door
niet-beroepskrachten met niet al te veel
deskundige begeleiding te hanteren is.
In het therapeutisch pleeggezin geldt deze eis
niet. Het therapeutisch pleeggezin is bedoeld
om een afronding te geven aan de basisbehandeling, die het kind in de kinderpsychiatrische
kliniek heeft ondergaan.
— Het kind moet kunnen accepteren, dat het
feitelijk opgevoed wordt door anderen dan zijn
wettelijke opvoeders. (ouders of voogd)
— Het kind moet in hecht gezinsverband
kunnen leven. Het kind moet persoonlijke
relaties met volwassenen en kinderen kunnen
aangaan.
— Voor een kind, dat op zeer jonge leeftijd
geplaatst wordt, moet met name in het
adoptief-pleeggezin en het permanentvervangend pleeggezin een grote mate van
zekerheid bestaan, dat het daar ook blijven
kan.
— Als het kind geen wisseling van kinderen
kan verdragen, is een pleeggezin, dat constant
van samenstelling blijft, aangewezen.
— Het kind kan beter geen leeftijdgenoot van
één van de eigen kinderen zijn.
— Het kind moet, indien er eigen kinderen
zijn, deze kinderen kunnen accepteren.
— Het kind mag niet gedrag vertonen, dat
sterk afwijkt van het buurtpatroon.
Verschillen tussen huizen volgens gezinsmodel
en pleeggezinnen en de consequenties hiervan
t.a.v. de op te nemen kinderen.
Wanneer deze beschrijvingen van mogelijkheden, die huizen volgens gezinsmodel en die
pleeggezinnen bieden, naast elkaar gelegd worden, lijken de overeenkomsten zeer groot.

50

Een aantal overeenkomsten zijn o.a.:
— gewoon huis in een gewone straat.
— zoveel mogelijk continue aanwezigheid van
opvoeders.
— de opvoeders dragen geen formele opvoedingsverantwoordelijkheid.
— aan de opvoeders worden zeer hoge eisen
gesteld.
De volgende vraag dringt zich nu op: 'Welke
verschillen bestaan er tussen huizen volgens
gezinsmodel en pleeggezinnen en welke
consequenties heeft dit voor de kinderen om
èf in een huis volgens gezinsmodel èf in een
pleeggezin opgenomen te kunnen worden?'
Deze verschillen en consequenties daarvan
zijn de volgende:
1. In sommige huizen volgens gezinsmodel is
geen echtpaar, maar extern-wonende groepsleiding. Dit biedt mogelijkheden voor kinderen,
die nog niet direct een persoonlijke relatie aan
kunnen gaan met volwassenen.
In een pleeggezin is, behoudens in slechts een
zeer gering aantal gevallen, altijd een echtpaar.
2. De huizen volgens gezinsmodel, met uitzondering van de gezinshuizen, bieden behandelingsmogelijkheden.
Deze mogelijkheid bestaat slechts in één type
pleeggezin, nl. het therapeutisch pleeggezin.
3. In samenhang met het vorige punt: in de
huizen volgens gezinsmodel is de aandacht
gericht op het bereiken van tussentijdse doelen,
terwijl men in de pleeggezinnen (met uitzondering van het therapeutisch pleeggezin)
uitgaat van 'het gewoon opgroeien tot volwassene'.
4. De pleeggezinnen kunnen een kleinere,
veiliger wereld bieden dan de huizen volgens
gezinsmodel, doordat:
a. er vaak maar 1 pleegkind is.
b. de opvoeders niet wisselen.
c. de samenstelling van de groep kinderen niet
snel wisselt.
Dit betekent dat voor kinderen, die een kleine,
veilige wereld nodig hebben, een pleeggezin
meer geschikt is.
5. Huizen volgens gezinsmodel bieden in de
meeste gevallen geen blijvende plaats. De
kinderen moeten na een verblijf hier een
andere mogelijkheid hebben.
In de pleeggezinnen gaat men, uitgezonderd in

de tijdelijk-vervangende pleeggezinnen, uit van
een langduriger verblijf.
6. In de huizen volgens gezinsmodel wordt een
bewuste samenwerking met de natuurlijke
ouders nagestreefd, indien dit wenselijk is voor
het kind. Opvoeders, natuurlijke ouders en kind
krijgen hierbij een zeer intensieve begeleiding.
De natuurlijke ouders kunnen opvoeders in
huizen volgens gezinsmodel als minder bedreigend
ervaren, omdat daar meer kinderen, die in dezelfde situatie zitten, wonen.
Omdat een pleeggezinplaatsing meer lijkt op de
'gewone' gezinssituatie, bestaat wellicht de
neiging om pleegkinderen als 'eigen' kinderen op
te voeden. Natuurlijke ouders kunnen dit ook
zo ervaren.
Kinderen, voor wie het wenselijk is de band met
de natuurlijke ouders te handhaven en indien
nodig te versterken, kunnen beter in huizen
volgens gezinsmodel geplaatst worden.
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Browndale, groeigemeenschap in
ontwikkeling*
door D. Roeland
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Wat doe je met kinderen die in hun gevoelsleven
ernstig gestoord zijn? Wat doe je met kinderen,
die in instituten zitten waar ze dreigen te
verkommeren of zo geïsoleerd leven, dat ze
later de grootste moeite hebben om weer in de
maatschappij mee te kunnen? Wat missen al die
kinderen die niet thuis kunnen zijn en wat geef
je aan kinderen die liefde en genegenheid behoeven?
John Brown, de Canadese kindertherapeut, heeft
met dit soort vragen weinig moeite. Zulke kinderen horen in een gezin, dat volop in de samenleving staat en waarin ouders zijn die de kinderen
geven wat zij nodig hebben. En omdat nu bijna
iedereen er ook wel van doordrongen raakt hoe
moeilijk het is om dergelijke gezinnen in voldoen.
de mate te vinden, vertelt Brown er direct bij
dat als deze gezinnen niet voorradig zijn, je ze
dan zelf moet creëren.
Browndale, de naar hem genoemde organisatie,
is daar dan ook al jaren mee bezig. De organisatie
beschikt op dit moment over meer dan honderd
gezinshuizen, waarvan de meeste in Canada en
enkele in de Verenigde Staten te vinden zijn.
Sinds 1973 functioneert er ook een Nederlandse
afdeling.
John Brown
Stichter en inspirator van Browndale is John
Brown, geboren in 1922. In de Verenigde
Staten ontving hij een opleiding als psychiatrisch
maatschappelijk werker. Hij heeft een grote
ervaring in het omgaan met kinderen die een
gestoord gedrag vertonen. Ervaringen die hij o.m.
opdeed bij Bruno Bettelheim en Fritz Redl,
voor Nederlandse inrichtingswerkers geen onbe*Dit artikel is overgenomen uit Nieuwe vormen van
inrichtingswerk als hulpverlening, Facetten van jeugdbescherming 4/5 blz. 72-82, uitgegeven door het WIJN
te Utrecht en de Stichting voor het kind te Amsterdam,
2e herziene druk, 1976.
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kende namen. Ook was hij leerling van H. Perlman
en G. Konopka.
In 1953 werd John Brown benoemd tot directeur
van het opvangcentrum Warrendale. Dit instituut
kreeg bekendheid door t.v.-uitzendingen van een
aldaar opgenomen film. Enige jaren geleden werd
deze film ook voor de Nederlandse t.v. vertoond.
In Warrendale ontwikkelde mr. Brown met zijn
staf een aantal ideeën en uitgangspunten. Om
die te verwezenlijken besloot hij in de politiek te
gaan. Als lid van het Canadese parlement dacht
hij structurele maatschappelijke wijzigingen te
kunnen stimuleren of uitvoeren. Al snel kwam
hij tot de ontdekking dat zijn macht en invloed
als directeur van een bekend, gevestigd instituut
(Warrendale) groter was dan die van een kamerlid van een oppositiepartij. Zijn politiek aspiraties intussen brachten hem in conflict met zijn
bestuur en mr. Brown werd ontslagen. Een aantal
ouders vroeg hem toch door te gaan met de
behandeling van hun kinderen en met een deel
van de staf vestigde John Brown zich in 1966
in het kamp Muskoka. Hier konden ideeën en
plannen verder worden ontwikkeld; in deze
periode werden de eerste gezinshuizen gekocht
en bevolkt met kinderen en stafleden uit het
kamp. Alle nadruk tenslotte kwam op de gezinshuizen te liggen, daaromheen werd de hele organisatie opgezet. Browndale had het internaat
afgezworen.
De therapeutische gezinshuizen
Je moet niet in gebouwen investeren, maar in
mensen, luidt een van de stelregels van John
Brown. Grote gebouwen vragen veel onderhoud,
veel grote gebouwen maken je organisatie duur.
Bovendien gaat het kind verloren in zo'n groot
instituut, wat is simpeler dan het kind een
gewoon huis in een gewone straat te geven en
de behandeling in 'gezinsverband' te laten
plaatsvinden?

Browndale koopt eengezinswoningen in of bij
de steden. In elk huis wonen 5 â 6 kinderen.
Het is primair een huis voor de kinderen, de
therapeutische ouders die de zorg dragen
voor het huis, werken er overdag maar slapen
er niet. Brown dale verstrekt ieder gezin een
bepaald inkomen, afgestemd op het gemiddelde gezinsinkomen met dit aantal kinderen.
De 'ouders' bepalen zelf, in overleg vaak met

de kinderen, hoe het geld besteed wordt. Men
hoopt op deze manier de kinderen vertrouwd
te maken met het omgaan met geld. Bovendien
kunnen zij langs deze weg ervaren dat het
vernieuwen van dingen die kapot zijn gegaan
of gemaakt, geld kost. Geld, dat misschien
voor andere dingen uitgegeven had kunnen
worden.
De gezinnen zijn vrij autonoom zodat elk huis
zijn eigen bestedingspatroon heeft en er onderlinge verschillen optreden. Zo zal het ene
gezin meer geld besteden aan voedsel, een
ander gezin meer aan ontspanning e.d.
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De buurt
Wanneer ergens een nieuw huis geopend wordt,
streeft men ernaar aandacht aan de buurt te
besteden. Omdat men als gezin wil leven in
een bepaalde wijk en erin opgenomen wil
worden, is het vaak nodig vooroordelen weg
te nemen en informatie te geven over doel en
aard van het huis. Gewend als men is dat
'gestoorde' kinderen worden opgeborgen
(evenals andere afwijkende groeperingen),
vraagt het nogal wat als zo'n instituut zich
ineens en nogal nadrukkelijk in je straat komt
vestigen.
In vele gevallen waren ouders bang dat hun
kinderen besmet zouden raken. Via gesprekken
en informatiebijeenkomsten kan veel angst
worden weggenomen en opheldering worden
gegeven. Na het verstrekken van informatie
volgt in sommige gevallen de vraag aan de
buurt of de wijk: u weet nu wat wij willen,
help ons om dit doel te bereiken.
Browndale huizen zijn open huizen zodat de
jeugd uit de buurt zich er meestal snel thuis
voelt, er is altijd wel wat te doen of te beleven.
Gezinsmodel
Vijf â zes kinderen vormen met hun therapeutische ouders een gezin. Browndale kiest
bewust voor het gezinsmodel als wijze van
behandeling. Al in Warrendale was men tot
de ontdekking gekomen dat de kinderen, hoe
verschillend in aard van de moeilijkheden ook,
steeds dit gemeen hadden: het gemis van een
liefdevol gezinsleven. Om aan dit gemis enigszins tegemoet te komen, sticht men therapeu-.
tische gezinnen. Hoewel men er zich van

bewust is dat het gezin (the family) niet meer
het onbesproken instituut van weleer is, wijst
Browndale erop dat het gezin tot nog toe de
enige sociale eenheid is die de eeuwen heeft
getrotseerd.
En hoewel vaak verre van ideaal, vindt men het
gezinsmodel duidelijk te verkiezen boven een
klinische, professionele aanpak. Bovendien:
veel kinderen gaan na het verblijf in Browndale
weer terug naar een gezin.
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De kinderen
Welke kinderen komen voor plaatsing in aanmerking, welke kinderen kan Browndale
helpen?
Men zegt: alle kinderen die door hun gedrag
niet meer in het eigen gezin, pleeggezin of
internaat te handhaven zijn. Heel vaak zijn dat
kinderen die al heel wat meegemaakt hebben
in hun leven, in vele gevallen geldt Browndale
als een soort eindstation voor wat anderen
noemen: onbehandelbare kinderen. Er wordt
geen beperking gesteld aan de graad van de
moeilijkheid, wel worden kinderen met
ernstige hersenafwijkingen afgewezen.
De kinderen variëren in leeftijd van 3 tot 21
jaar. In de meeste tehuizen zijn meer jongens
dan meisjes. Men gaat uit van een redelijk
ontwikkelde intelligentie waarbij men er
rekening mee houdt dat de leercapaciteit
geremd kan zijn door onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Browndale wil een behandelingscentrum zijn
voor emotioneel gestoorde kinderen. Kinderen
die pedagogisch en affectief in hoge mate
verwaarloosd zijn. Die op school grote problemen geven en vaak een agressief en delinquent
gedrag vertonen.
Browndale ziet deze kinderen als een 'totaliteit', niet het ongewenste gedrag krijgt de
aandacht, want dat is maar één facet van het
kind, zij het vaak het opvallendste. Het kind
wordt als een compleet menselijk wezen
tegemoet getreden, de behandeling vindt daarom dan ook niet plaats in een bijvoorbeeld
wekelijks contact met een therapeut, maar
door de omgang binnen het gezinsverband, en
de gehele dag door.
Grote aandacht wordt besteed aan het samenstellen van de gezinsgroepen, deze verschillen

naar leeftijd, geslacht en aard van de problematiek. Het 'soort bij soort' wordt afgewezen,
o.a. zo stelt men, omdat je daardoor de onderlinge 'besmetting' in de hand werkt en omdat
men zoveel mogelijk de maatschappelijke
werkelijkheid wil benaderen.
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De behandeling
Wat is nu het meest essentiële van de behandeling in Browndale? Waarschijnlijk het sterk
doorgevoerde en zo consequent mogelijk
werken met therapeutische gezinnen. Binnen
dat gezinsmodel worden het kind een aantal
vaste, hechte relaties geboden. Door de plaatsing in het gezin wordt het kind niet geïsoleerd
maar blijft het deel uitmaken van de samenleving.
In het gezin doen zich de specifieke gezinssituaties voor, anders gezegd: daar zijn de
normale opvoedingsmodellen steeds bij de
hand.
Het gezinsmodel is een veeleisend model, het
vraagt van de medewerkers een optimale inzet.
Betrokkenheid is een sleutelwoord binnen
Browndale.
Er worden de kinderen diepgaande relaties
aangeboden en de gelegenheid om diepere
gevoelens te uiten.
Vertrouwen, liefde, genegenheid; het zijn
begrippen die de kinderen letterlijk aan den
lijve kunnen ervaren. Emotioneel gestoorde
kinderen moet je niet alleen verbaal benaderen
is een van de uitgangspunten. Juist zij hebben
er behoefte aan om aangehaald te worden, op
schoot genomen, geknuffeld, om mede daardoor iets uit te drukken van de grondhouding:
we accepteren je, je mag zijn zoals je bent, wij
geven om je. Het lichamelijk contact is de
simpelste vorm van communicatie en bescherming, één aanraking kan meer zeggen dan vele
woorden. Voor veel kinderen betekent dit een
nieuwe ervaring, die hen soms verwart. Vaak
weten zij met hun gevoelens geen raad, hetgeen
bijv. kan leiden tot regressie. Het kind wil dan
inhalen wat het op jongere leeftijd tekort is
gekomen. Browndale accepteert dit niet alleen
(zij het tot zekere grenzen), maar stimuleert het
zelfs als blijkt dat het kind door deze ervaring
kan groeien. Het uiten van diepere gevoelens
wordt zoveel mogelijk bevorderd, het kind
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leert ervan en het kan hem helpen het verleden
te verwerken.
Vaak gaat dit met heftige, emotionele uitbarstingen gepaard, driftbuien, felle agressie.
Uitingen die binnen elke behandelingssetting
bekend zijn, maar niet altijd zo worden gestimuleerd als in Browndale. Door erop aan te
dringen dat het kind zijn gevoelens en agressie
uit, is de groepsleiding erop voorbereid en kan
men het beter hanteren. Voor veel kinderen
betekent dit een nieuwe ervaring: het uiten van
negatief gedrag wordt positief gewaardeerd.
De staf heeft in deze duidelijke instructies:
het is niet toegestaan het kind in zo'n situatie
te isoleren, door bijv. opsluiting of een injectie.
Indien het kind gevaarlijk dreigt te worden voor
zichzelf of de omgeving wordt het vastgehouden
(holding). Tijdens zo'n gebeuren, dat vaak op
een lichamelijke worsteling lijkt, wordt duidelijk gemaakt: we blijven contact houden. Doorgaans speelt dit zich in de groep af, voor de
andere kinderen wordt daarmee uitgedrukt:
geen straf of isolatie voor dit gedrag (afwijzing),
maar het benadrukken van onze verbondenheid
(acceptatie) en geen gelegenheid bieden jezelf
of de omgeving schade te berokkenen (bescherming).
Na een holding volgt dan een periode van rust,
vaak ook van opluchting en ontspanning.
Medicijnen verdoven, isoleren is verstoppen en
slaan betekent verwijdering, in al deze gevallen
is de communicatie verstoord en wordt het
kind versterkt in zijn eerdere, negatieve gevoelens t.o.v. de volwassene.
Met het fysiek vasthouden, heeft de Browndale
staf ervaren, blijft de relatie in stand en kunnen
na afloop soms doodvermoeide mensen en
mensjes met elkaar uitwisselen dat wat voorheen
zich alleen maar via krijsen en trappen een
uitweg zocht.
Wat men, uitgaande van psycho-analytische
theorieën, ook bij de behandeling vindt behoren,
is een gevulde ijskast. De meeste Browndale
kinderen hebben een sterke behoefte aan veel
snoepen en veel eten.
De school
Het accepteren van moeilijk gedrag en de
permanente aanwezigheid van ouderfiguren

bedoelen het kind een eerste gevoel van veiligheid te geven.
Dat moet nl. de basis worden van waaruit het
kind straks andere ervaringen durft op te doen,
bijv. het aangaan van een vertrouwensrelatie
met anderen.
Het kind zal echter niet de gehele dag binnen
het beschermde gezin kunnen doorbrengen,
het zal een belangrijk deel van de dag naar
school gaan.
De groepsleiding zal in veel gevallen trachten
een goed contact met de scholen op te bouwen
en invloed uitoefenen op het schoolsysteem,
opdat het zich zoveel mogelijk aanpasse aan de
mogelijkheden en behoeften van de kinderen.
Het Canadese schoolsysteem is anders dan het
onze en de mogelijkheden voor individueel
gericht onderwijs zijn veel minder dan in
Nederland.
Veel kinderen en vooral de nieuw opgenomenen,
bezoeken daarom de eigen school. In de buurt
58 van verschillende gezinshuizen is zo'n Browndale school te vinden, die ook wel leerlingen
van buiten opneemt.
De meeste Browndale kinderen hebben al zoveel schoolellende achter de rug, dat zij maar
moeilijk tot een schoolbezoek zijn te motiveren. Browndale scholen vermijden dan ook
schools leerwerk en bieden voornamelijk een
aantal activiteiten aan.
De ouders
Het bestaan van voor het kind belangrijke
relaties tracht men in Browndale zoveel mogelijk te continueren en, indien nodig deze relatie
positief te richten.
Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan
de ouders. Die wil men zo positief mogelijk
benaderen en men tracht hen deel te doen
nemen aan de groepstherapie voor ouders.
Daartoe worden enkele ouderparen bijeen
gebracht en via geregelde ontmoetingen onder
leiding van een therapeut worden zij gestimuleerd ervaringen naar elkaar toe uit te wisselen.
Deze werkwijze voldoet beter dan het aanvankelijk begeleiden van individuele ouderparen.
De contacten met de ouders worden primair
onderhouden door het gezinshoofd van het
Browndale huis.
De samenwerking met de ouders en het oor-

59

spronkelijke gezin van het kind krijgen in de
organisatie steeds meer nadruk.
In toenemende mate valt een verschuiving in de
werkwijze waar te nemen, de methodiek van de
inrichtingsopvoeding wordt steeds meer verlaten
en vervangen door gedachten en werkwijzen uit
de gezinstherapie. Het kleine Browndale internaat wordt steeds meer de Browndale familie.
De biologische ouders van het kind probeert
men daar bij te betrekken, zodat hun betekenis
voor het kind steeds groter wordt.
In het contact met de ouders (en in overleg
met hen) kan het gezinshoofd een beroep
doen op de zgn. consulentengroep voor meer
specifieke hulp (case-work, gezinstherapie e.d.).
Wanneer een kind in het ouderlijk gezin wordt
teruggeplaatst kan het voorkomen dat iemand
van Browndale meegaat en gedurende enkele
weken of maanden in het betreffende gezin
gaat leven om op die manier ouders en kind
(eren) te helpen met elkaar verder te kunnen
gaan.
De wens tot preventief werken sluit nauw
hierbij aan. Browndale hoopt, wat de toekomst
betreft, in steeds meer gevallen vroegtijdiger
hulp te kunnen gaan bieden. Veel van wat in
de Browndalehuizen gebeurt kan evengoed
geschieden (soms nog beter) door het intrekken
voor enige tijd van Browndale medewerkers in
het gezin, dat ernstige klachten heeft over een
bepaald kind. Veel problemen kunnen daardoor
aan de wortel worden aangevat, in veel gevallen
immers is disfunctioneren van een kind terug
te brengen tot veel ernstiger maar nauwelijks
waarneembare gezinsproblematiek.
Door het betreffende kind (de probleemdrager)
uit huis te plaatsen blijft de werkelijke
problematiek vaak verborgen en onbehandeld.
In gevallen waarbij ouders voor kortere of
langere tijd afwezig zijn wil Browndale in de
daarvoor geëigende gevallen zorgen voor
plaatsvervangende ouders. Als praktijkvoorbeeld valt hierbij te noemen een verblijf van
vader in de gevangenis en de gelijktijdige
opname van moeder in een psychiatrische
inrichting. De kinderen kunnen in hun eigen
huis blijven, Browndale werkers vullen de
tijdelijk opengevallen plaatsen en informeren
de ouders omtrent het wel en wee van hun

kinderen. De terugkeer van de ouders in het
gezin bereiden zij eveneens voor. Ook dit
werk wordt verricht op niet-professionele basis,
d.w.z. de Browndale mensen die in de gezinnen
gaan werken doen dit vooral vanuit hun betrokkenheid op dit soort problemen en hebben
daarvoor geen speciale opleiding gevolgd.
Uiteraard kunnen ook zij gebruik maken van de
deskundigen, verenigd in de consulentengroep.
Na het vertrek van een kind uit een Browndalehuis of na het verdwijnen van een Browndale
werker uit een gezin, blijft er altijd de mogelijkheid voor ouders en kinderen om contact te
houden en eventuele therapieën voort te
zetten of aan te gaan.
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De gezinshuizen hebben een staf van vier
groepsleiders/groepsleidsters, ook wel therapeutische ouders geheten, en een vaste nachtwacht. De groepsleiding werkt van ongeveer
half acht 's morgens tot een uur of 10 's avonds
en heeft ruimt twee dagen vrij per week. De
nachtwacht, vaak een oudere dame, komt vroeg
in de avond en verricht wat huishoudelijke
werkzaamheden, verzorgt de was e.d. De groepsleiding zorgt zelf verder voor het schoonmaken
van het huis, eten koken, inkopen doen en
alles wat er maar komt kijken bij het bestieren
van een huishouding. Van de leiding fungeert
één persoon als gezinshoofd en is als zodanig
verantwoordelijk. Daarnaast komt er regelmatig iemand van de organisatie die een superviserende taak heeft. Het Browndale werk is
erg veeleisend, het heeft voor de groepsleiding
meer weg van een roeping dan van een beroep.
Het wordt dan ook duidelijk als een deel
levensvulling gezien, Browndale vraagt zijn
mensen minstens twee jaar te blijven. Het werk
vereist een optimale betrokkenheid, de werker
zal al zijn eigen verlangens (vrije tijd bijv.)
moeten regelen in overeenstemming met de
behoeften van de kinderen. Desondanks heeft
Browndale weinig moeite met het aantrekken
van personeel, vanuit geheel Canada maar ook
uit het buitenland melden zich jonge mensen
die gedurende een aantal jaren in een van de
gezinshuizen willen komen werken.
Het idee van een leefgemeenschap waar je jezelf
kunt zijn, waar ruimte is voor openheid en

echte emoties en voor werkelijke communicatie,
spreekt velen aan.
Bovendien biedt Browndale al bijna vanaf de
eerste dag verantwoordelijkheid. Men huldigt de
stelregel: diegene die het dichtst bij het kind
staat draagt de verantwoording. Dat betekent
voor de staf een grote vrijheid tot handelen.
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Browndale stelt geen speciale eisen wat de
vooropleiding betreft. Met nieuwe groepsleiders worden korte kennismakingsgesprekken
gevoerd en vervolgens wordt hun voorgehouden:
'Dit zijn de kinderen waarom het gaat. Wees
voor hen een goede vader of moeder'.
En dat is iets, zegt John Brown, wat direct
begrepen wordt. 'Als wij ze zouden vragen,
wees een goede groepsleider, dan zouden ze
eerst twee jaar training nodig hebben. Wij
werken meteen met onze groepsleiding, vanaf
het eerste begin.'
Die twee jaar training komen dan toch wel, in
de vorm van de eigen opleiding die Browndale
verzorgt.
Belangrijker dan een gedegen opleiding vindt
men zelfkennis en een sterk invoelend vermogen. Men zoekt mensen die iets van zich zelf
aan de kinderen kunnen geven en bereid zijn
verandering bij zich zelf toe te laten.
Opgeleide mensen, aldus Browndale, verliezen
vaak aan spontaniteit en stellen zich vaak te
afstandelijk (objectief) op.
Waar zoveel van deze mensen gevraagd wordt,
moet hun ook iets geboden worden en Browndale tracht dat te doen middels enkele vormen
van begeleiding.
Begeleiding o.a. bij het verstaan en hanteren
van eigen gevoelens binnen de vaak emotioneel
sterk geladen werksituatie. Want uiteraard is
men er zich van bewust dat lichamelijk contact
spanning kan veroorzaken, dat een holding
eigen agressie kan oproepen en het op schoot
nemen en knuffelen van bijv. oudere kinderen
sexuele spanningen. Het gaat hierbij om die
gevoelens, die elke relatie kleuren en er intensiteit aan verlenen, aldus mr. Brown. Het is niet
erg dat deze gevoelens meespelen maar de
werker dient ze wel te onderkennen en te
kunnen hanteren.

De consulentengroep
24 uur per dag en 7 dagen in de week kan de
groepsleiding een beroep doen op specialistische hulp.
Browndale beschikt over een groep deskundigen,
al dan niet full-time aan de organisatie verbonden, die telefonisch adviezen geven of zelf naar
de huizen komen. Op die manier zijn beschikbaar: psychiater, psycholoog, kinderarts,
verpleegster, maatschappelijk werker, supervisor
e.d.
Een aantal mensen met langere ervaring in het
Browndale werk is beschikbaar om in noodgevallen bij te springen en vervult vaak een superviserende taak door regelmatig de huizen te
bezoeken en de dagelijkse dingen door te nemen.
Van de specialisten wordt verwacht dat zij hun
kennis op praktische, toepasbare wijze kunnen
overdragen. Met andere woorden: de deskundige moet zich dienstbaar maken aan de praktijkwerker.
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De organisatie
Browndale is een snel groeiende organisatie.
Men streeft ernaar om de organisatie overzichtelijk te houden en de structuur informeel.
De groepsleiding is verantwoordelijk voor
het eigen huis en heeft een beslissende stem
met betrekking tot opname en vertrek, daarnaast worden een aantal dingen centraal
geregeld.
Wachtlijsten zijn er niet, bij voldoende aanmeldingen opent men een nieuw huis wanneer
er in de andere tehuizen geen plaats is. Nieuwe
huizen worden indien mogelijk in de buurt
van bestaande huizen geopend, op den duur
ontstaat dan een bepaalde eenheid waarvoor
centrale voorzieningen worden getroffen
(eigen school, administratie, deskundigenhulp).
De financiën vormen voor Browndale geen
probleem, onderbezetting kent men niet. De
dagverpleegprijs is in Canada en de V.S. iets
lager dan die van vergelijkbare instituten.
Desondanks is de totale personeelsbezetting
even groot als het aantal kinderen, men
werkt in de verhouding van 1 op 1. Dit is
te realiseren stelt men, door het vermijden van
dure apparaatskosten, grote gebouwen e.d.
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en het werken met relatief goedkope krachten
(veel mensen in opleiding).
Browndale is bezig tot een internationale organisatie uit te groeien. Door de vrij sterke
decentralisatie en het tamelijk autonoom
zijn van de huizen is er geen sprake van een
erg starre, uniforme organisatie.
Er zijn geen twee Browndale huizen volkomen
gelijk, soms zijn de verschillen zelfs aanzienlijk.
De organisatorische opzet echter is globaal
genomen overal dezelfde (zie afbeelding 1).
Een betrekkelijk klein aantal gezinshuizen
(in het schema 3) vormen met elkaar een
eenheid. Ieder huis heeft een gezinshoofd
met daaronder de overige stafleden (in schema:
groepsleider 1, 2, 3 en 4). De kinderen worden
gesymboliseerd middels het vierkantje in het
midden van elk huis. Over enkele huizen samen
wordt een directeur aangesteld. (In Amerika
vaak eerst nog een regionaal directeur en over
enkele regio's tezamen een algemeen directeur). Daarboven zetelt het bestuur dat de
rechtspersoon Stichting Browndale
vertegenwoordigt. Voor de puntjes kan dan
ingevuld worden de naam van een bepaald
land, stad of streek. De organisatie wordt
eenvoudig gehouden, getracht wordt zoveel
mogelijk tussenschijven te weren en werkzaamheden en verantwoordelijkheden optimaal te
delegeren. De eindverantwoordelijkheid en
het vetorecht berust uiteindelijk bij het
bestuur en de directie; in tegenstelling tot
wat vaak wordt aangenomen is Browndale dus
een duidelijk hiërarchische organisatie. Experimenten met meer democratische systemen
schijnen nogal wat spanningen te hebben
veroorzaakt, zozeer dat de Browndale staf
vond dat in sommige gevallen de mensen
meer met zich zelf en hun eigen organisatie
bezig waren dan met het behandelen van
kinderen.
De blokken links en rechts op de afbeelding
staan buiten de 'autoriteitslijn'. Het zijn
beide dienstverlenende systemen. Links de
consulentengroep (resourcebank), waarin `de
deskundigen' zijn verzameld; pernament bereikbaar en op oproep beschikbaar. De leden
van de consulentengroep zijn dus geen staffunctionarissen in de lijn van de organisatie,

maar hebben een dienstverlenende taak naar
de huizen toe.
Voor de administratie (het blok rechts) geldt
hetzelfde. Ook daar is men 24 uur per dag en
7 dagen in de week bereikbaar ten dienste van
het werk in de huizen.
Administratie dient men in dit verband ruim
op te vatten, naast de gebruikelijke taken
zoals wij die hier kennen vallen daar ook
zaken onder als beleidsvoorbereiding, planning, budgettering e.d.
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De therapeutische lijn
Afbeelding 1 toont wat men zou kunnen
noemen de beleidslijn, het hiërarchische
model.
Afbeelding 2 wil meer het therapeutische
model laten zien, de therapeutische lijn.
Het gezinshuis wordt hier getekend als een
cirkel met in het midden 5 kinderen. Daaromheen staat de groepsleiding, 4 personen.
De part-time krachten, nachthulp, eventueel
de onderwijzer e.d. zijn getekend op de rand
van de cirkel. De stippellijn geeft de relaties
buiten het huis aan, de school, de eigen ouders,
de buurt en wijder: de samenleving. In het
huis wordt het kind een aantal relaties aangeboden (waarbij men er van uitgaat dat elk
kind er behoefte aan heeft om relaties aan te
gaan en de mogelijkheid in potentie aanwezig
is).
Met één volwassene in het huis zal het kind een
primaire relatie hebben (de groepsleider die
voor het kind het meest betekent). De overige
stafleden in het huis zullen een secundaire
of tertiaire relatie hebben met dat kind. (In de
afbeelding is voor één kind de primaire relatie
ingetekend.).
Binnen het huis draagt de therapeutische
ouder, die de primaire relatie met een kind
heeft, ook voor dat kind de verantwoordelijkheid. De therapeutische lijn doorbreekt
hiermee als het ware de hiërarchische lijn en
dat kan tot spanningen leiden.
Spanningen indien bijvoorbeeld het individuele
belang van een kind, bewaakt door degene die
de primaire relatie met dat kind heeft, in strijd
komt met het groepsbelang, waarvoor het
gezinshoofd dient te waken. De beide volwas-

senen dienen in dit geval deze spanning creatief
te benutten door te zoeken naar een oplossing,
die zoveel mogelijk aan beide belangen recht
doet.
Afbeelding 1

Consulenten
groep

stratic

Huis 2 Zjîujs 3

Afbeelding 2
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Browndale Nederland
Als eerste land buiten Noord-Amerika kreeg
Nederland een eigen afdeling van het Browndale
werk. John Brown heeft ons land verschillende
malen bezocht en van zijn werk verslag gedaan.
Verschillende Nederlanders hebben voor korte
of langere tijd in Browndale gewerkt, reeds in de
beginfase van Warrendale waren Nederlanders
in de staf opgenomen. Groot werd de belangstelling aan het eind van de jaren zestig, critische kinderbeschermers en met name de actie-

groep 'Roze pamflet' vonden in de opzet van
Browndale veel wat de Nederlandse kinderbescherming ten voorbeeld kon zijn.
In die tijd werd een geheel nummer van Involvement, het kwartaaltijdschrift van Browndale
gewijd aan de kritiek op de Nederlandse
situatie.
Een aantal mensen begon met het treffen van
voorbereidingen om ook in ons land een afdeling te vestigen. De afstand behoefde geen
onoverkomelijk probleem te zijn, Browndale
is gewend met vlieguren te rekenen. Na vele
voorbereidende besprekingen werd in 1972 de
stichting Browndale Nederland opgericht.
Dankzij financiële bijdragen van o.a. het
Koningin Julianafonds, het Nederlands Comité
voor kinderpostzegels, de zomerzegels en giften
van particulieren en vanuit het bedrijfsleven,
konden vele plannen worden gerealiseerd.
In mei 1973 werd het eerste huis geopend,
bemand door mensen die in Canada ervaring
met het systeem hebben opgedaan. In datzelfde
jaar zijn er rond Amsterdam nog twee huizen
geopend. De capaciteit van de Stichting Browndale Nederland, welke enige jaren bleef beperkt
tot 46 plaatsen, is in overleg met het Werkverband Jeugdwelzijnswerk (WIJN) en het ministerie van Justitie opgevoerd tot 92 bedden.
Een permanente wachtlijst van ongeveer 100
kinderen heeft de noodzaak van zo'n uitbreiding onderstreept.
De organisatie was medio 1976 opgedeeld in
vier regio's, te weten Amsterdam, Rotterdam,
Nijmegen en Winterswijk. Elke regio heeft een
capaciteit van ongeveer 25 kinderen.
•
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Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met
andere vormen van residentiële kinderbescherming; met een aantal kindertehuizen is men een
samenwerkingsverband aangegaan.
Browndale vormt met het August Herman
Francke Huis in Rotterdam de stichting
Gunning-Browndale. Daarin werkt Browndale
zeer nauw samen met een 'gewoon' behandelingstehuis.
Om tegemoet te komen aan het schrijnende
probleem van het gebrek aan opvang van
jongeren van 15 tot 23 jaar is opgezet de stichting Browndale Nijmegen. Deze stichting wil
hulp gaan verlenen door middel van adolescen-

ten-homes en een therapeutisch gezinsmodel op
een boerderij. De eerste boerderij in dit project
is al gestart te Winterswijk.
Nederland is geen Amerika en Browndale Nederland zal mede daardoor geen klakkeloze imitatie
van het werk aan de overkant van de Oceaan
kunnen zijn.
Het systeem vraagt om enige aanpassing maar
de grote lijnen zijn toch wel hetzelfde en waar
deze verschillen, komt dat voor een belangrijk
deel door de pioniersituatie waarin men hier
verkeert.
Gestart werd met een opgeleide staf, min of
meer noodzakelijk omdat de eigen Browndale
opleiding ontbrak. Inmiddels is voor de eigen
medewerkers een opleiding binnenshuis op gang
gebracht, welke verbonden is met Browndale
Canada en in Nederland voorlopig is ondergebracht bij de stichting, de John L. Brown
Internationale Universiteit te Nijmegen.
Daarnaast ontvangt Browndale meer en meer
67 studenten, zowel van de universiteit, sociale
academie als de NXX opleiding, die hun jaar
stage er komen doorbrengen.
Er worden per huis 6 kinderen opgenomen, het
merendeel van deze kinderen valt onder een
kinderbeschermingsmaatregel en heeft een
soms al langdurige internaatservaring. De
kinderen bezoeken verschillende scholen in de
buurt, daarnaast is men bezig met de ontwikkeling van een eigen school.
Als informatiebank (zie boven) fungeert een
consulentengroep. De staf van de huizen
bestaat uit 4 mensen.
Het openen van Browndale huizen betekent
allereerst een uitbreiding van hulpverleningsmogelijkheden in een bepaalde stad of regio
maar daarnaast ziet Browndale Nederland
het ook als een middel om bekendheid te
geven aan de in Browndale toegepaste ideeën
en methodieken. Men hoopt dat nog meer
internaten met een meer klassieke werkwijze
de Browndale gedachte zullen gaan overnemen,
waarbij de Browndalehuizen als leermodel
kunnen dienen.
Naast de therapeutische gezinshuizen wil men
op verschillende plaatsen in het land boerderijen gaan betrekken met 7 â 8 kinderen, voor
wie het leven in een huis in een gewone straat
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wat minder is aan te bevelen, bijvoorbeeld omdat zij behoefte hebben aan veel ruimte, het
werken buiten of het omgaan met dieren. Zo
een project is inmiddels (zie hierboven) in
Winterswijk gerealiseerd. Voorts wil men ook
in Nederland de gedachte van het werken van
niet-professionele krachten in de gezinnen
(het zgn. preventieve Browndale project)
gaan propageren en waar mogelijk verwezenlijken. Dit preventieve werk moet echter — omdat alle financiële middelen daarvoor ontbreken — gedaan worden vanuit het z.g. curatieve
werk.
Men heeft, wat het werken met niet-professionele krachten betreft, het gevoel op de
goede weg te zijn, het is een gedachte die
steeds meer ingang vindt, vooral wanneer men
op de achtergrond werkt met goede deskundigen.
De universiteit van Amsterdam is direct na de
start begonnen met een wetenschappelijk
onderzoek. Browndale is daarmee een van de
weinige hulpverleningsvormen waar (en dan
nog wel meteen) aan research wordt gedaan.
Werkverdeling, oudercontacten, samenwerking
met de scholen en al dergelijke zaken zijn nog
volop in ontwikkeling. Men streeft ernaar om
te komen tot de oprichting van een oudercommissie teneinde de ouders bij het werk te
betrekken.
Zo zijn er nog vele dingen die in deze beginfase
de aandacht van de staf vragen maar in ieder
geval: het begin is er en daarmede hoopt men
ook voor Nederland een belangwekkend alternatief te hebben voor internaten en klinieken.
De Browndale movement
In vele landen is men thans bezig het Browndalewerk van de grond te krijgen. Browndale
Nederland heeft regelmatig overleg met
organisaties in Frankrijk, Duitsland, België,
Denemarken, Jamaica, Canada en de Philippijnen. Browndale wil echter meer gaan doen
en zijn dan het bekende jeugdbeschermingswerk. Er wordt al gesproken over een
movement, een beweging, op het gebied van de
welzijnszorg. Browndale wil een filosofie aanbieden aan de hulpverlening en de gedachte
uitdragen van de vermenselijking van de hulpverlening. In plaats van het 'hulp bieden tijdens

kantooruren' wil men permanent beschikbaar
zijn voor de medemens. Men wil met de cliënten een leefcontract aangaan in plaats van een
werkcontract. De bestaande hulpverleningsorganisaties en gevestigde welzijnsorganisaties
moeten gehumaniseerd, vermenselijkt worden.
Mede daartoe heeft men in Rotterdam een
Browndale service instituut geopend, een
service instituut voor hulpverlenende organisaties.
In het kader van dit instituut vindt regelmatig
overleg plaats met vertegenwoordigers van
gemeentelijke instanties, bureaus voor alcoholisten, drugklinieken, psychiatrische inrichtingen, gehandicaptenzorg e.d. Browndale wil
langs deze weg de ervaringen, opgedaan in het
jeugdzorgwerk, doorgeven aan anderen in de
hoop dat binnen alle welzijnsvormen de roep
tot vermenselijking van de bestaande systemen
zal worden verstaan.
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De minderjarige in de
inrichting*
door mr. J.E. Doek en mr. S. Slagter
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In Nederland verblijven duizenden minderjarigen in inrichtingen. De redenen daarvoor
lopen sterk uiteen. Er zijn minderjarigen die
jarenlang in een inrichting verblijven omdat
zij lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn;
velen van hen verblijven daar gedurende hun
gehele minderjarigheid ... en langer. Voorts
zijn er minderjarigen, die door hun ouders
aldaar zijn geplaatst — na en in overleg met
b.v. een gemeentelijke sociale dienst, een
medisch opvoedkundig bureau enz. — teneinde
op die wijze een oplossing te zoeken voor
opvoedingsproblemen.
Tenslotte is er een groep minderjarigen, die
in inrichtingen verblijft op grond van een
rechterlijke beslissing; dit zijn de zgn. kinderbeschermingskinderen.
Voor al deze minderjarigen geldt dat er buiten
de inrichting iemand is die het gezag over hen
uitoefent, m.a.w. die uiteindelijk de beslissende stem in het kapittel heeft, die de
verantwoordelijkheid draagt voor de wijze
waarop in de inrichting wordt verzorgd en
opgevoed. Maar de feitelijke verzorging en
opvoeding vindt plaats in de inrichting, dat is
de leefwereld van deze minderjarige. De
leiding van de inrichting heeft de feitelijke
zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken.
De directie, de staf en de groepsleiding van de
inrichting stellen de leefregels vast.
Wij willen hieronder nader ingaan op de
rechtspositie van deze minderjarigen. Daarbij
zullen wij ons beperken tot de tweede en de
derde groep van de hierboven genoemden. De
groep lichamelijk en geestelijk gehandicapten
neemt een wat afzonderlijke positie in vanwege het in hoofdzaak medische motief van
de opname en de daardoor vooral medisch
getinte behandeling. De andere groepen
* Dit is een weergave van hoofdstuk 10 uit Meer
rechten voor minderjarigen, 2e herziene druk, 1976,
uitgegeven door het WIJN te Utrecht en de Stichting
voor het kind te Amsterdam.

hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat
de oorzaak van de opname is gelegen in relatie- en opvoedingsproblemen. Het onderscheid
wordt gevormd door het al dan-niet geplaatst
zijn krachtens een rechterlijke beslissing. In
, dit verband wordt ook wel gesproken van
'vrije' en 'justitiële' plaatsingen.

De rechtspositie van de minderjarige in een .
inrichting/een analyse.
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a. De minderjarige geplaatst door zijn ouders
(de 'vrije' plaatsing).
Onder welke omstandigheden en op welke
wijze ouders ertoe komen hun kind ter
verzorging en opvoeding te doen plaatsen in
een inrichting is een proces dat zich niet met
een simpele pennestreek laat beschrijven.
Daarvoor is de werkelijkheid van alle dag te
ingewikkeld, zeker wanneer het gaat om
verzorgen en opvoeden. Volstaan wordt met
enkele aanduidingen.
Ouders hebben problemen met de opvoeding
van hun kind (de oorzaak daarvan ligt niet
altijd alleen bij de ouders). Zij proberen met
advies en/of daadwerkelijke steun van een
hulpverlenende instelling/persoon op dit
terrein verbetering in de situatie te brengen.
Na verloop van enige tijd blijkt dat verbetering
uitblijft en dat zelfs de situatie verslechtert.
In het overleg tussen ouders en hulpverlener
komt men tot de slotsom dat een uithuisplaatsing nog de enige mogelijkheid biedt om
te komen tot betere verhoudingen. In hoeverre
de minderjarige zelf bij dit overleg betrokken
wordt, bij de totstandkoming van de beslissing
een stem in het kapitiel heeft, is niet te zeggen.
Of het gebeurt zal afhangen van de gezindheid
van de ouders en de hulpverlener. Van een bij
de wet voorgeschreven spelregel op dit punt
is geen sprake. Hetzelfde geldt voor de keuze
van de inrichting (welk soort inrichting, waar
gelegen?).
Om de plaatsing gefinancierd te krijgen — de
ouders zijn vrijwel nimmer in staat de kosten
van de plaatsing voor hun rekening te nemen
— zal een duidelijk advies van een hulpverlenende instelling nodig zijn; deze instelling
kan zijn een GG en GD, een jeugd psychiatrische dienst, een medisch opvoedkundig
bureau of een gemeentelijke sociale dienst die

•

72

veelal ook de financiering verzorgt. De uiteindelijke beslissing ligt formeel bij degene die
het gezag over het kind uitoefent (veelal de
ouder), maar men moet de macht van de
deskundigen in dit verband niet onderschatten;
een macht waartegen de ouders zich nauwelijks kunnen verweren behoudens een botte
weigering om aan de plaatsing mee te werken.
Is het kind eenmaal geplaatst dan hebben we
te maken met de volgende structuur:
— een plaatsende instantie: de instantie op
wiens advies/instigatie de uithuisplaatsing tot
stand kwam.
— een financierende instantie: veelal de
gemeentelijke sociale dienst.
— de gezagsdrager: dat is degene die formeel
te allen tijde de plaatsing kan beëindigen maar
die voor de duur van de plaatsing zijn bevoegdheden t.a.v. de dagelijkse gang van zaken aan
de inrichting heeft gedelegeerd.
— de inrichting: belast met de dagelijkse
verzorging en opvoeding van de minderjarige
en wel in dier voege dat geprobeerd wordt te
werken in de richting van een zodanig herstel
van de verhoudingen dat terugkeer van de
minderjarige naar het ouderlijke huis mogelijk
wordt.
Tenslotte,
— het kind zelf: en dat is iemand die door
gebrek aan behoorlijke spelregels (t.a.v.
inspraak, verweer- of beroepsmogelijkheden)
geen denkbeeldige kans loopt vooral als object
te worden behandeld.
Wat betreft het verloop van de plaatsing,
waarbij vragen aan de orde kunnen komen
betreffende het behandelingsplan — wordt het
gestelde doel verwezenlijkt? moet het doel van
de opname worden herzien? is voortzetting
c.q. beëindiging van de plaatsing gewenst/
verantwoord? — moet het volgende worden
opgemerkt:
Men zou mogen verwachten
— dat de plaatsende instantie volgt in hoeverre
het beoogde doel wordt verwezenlijkt, en
daartoe regelmatig contact heeft met het
gezin/de ouders van het kind, met het kind
zelf en de leiding van de inrichting. Aldus kan
worden ingesprongen wanneer bijsturing nodig
is, terwijl tevens kan worden vermeden dat het
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verblijf in de richting langer duurt dan strikt
noodzakelijk is.
— dat de financierende instantie op grond van
zijn verantwoordelijkheid regelmatig zou
nagaan of verder verblijf in de inrichting noodzakelijk is.
-- dat de gezagsdrager via regelmatig contact
met het kind, de leiding van de inrichting en
de plaatsende instantie zou proberen de
uithuisplaatsing — een situatie die in de
beleving van veel ouders toch op zijn minst
wordt gezien als een bewijs van onmacht —
ongedaan te maken.
— dat de inrichting er naar zou streven, o.a.
door intensief overleg met de plaatsende
instantie en de ouders, dat het kind zo snel
mogelijk naar huis terugkeert.
Helaas moet worden geconstateerd dat het
hier veronderstelde overleg en contact in de
praktijk uiterst gebrekkig is. De plaatsende en
de financierende instanties beschikken vaak
niet over voldoende mankracht om de plaatsing
behoorlijk te begeleiden en/of te volgen. De
ouders krijgen daardoor geen of onvoldoende
begeleiding, worden niet geholpen; er wordt
nauwelijks met hen gewerkt in de richting van
een herstel van de relaties, een terugkeer van
het kind. De inrichting tast in het duister
omtrent de verdere plannen, eigen initiatieven
zijn moeilijk te ontwikkelen als men niet over
eigen maatschappelijk werkenden beschikt die
het gezin regelmatig kunnen bezoeken.
En wie is het kind van de rekening? Inderdaad,
de minderjarige.
Uit een onderzoek door de Gelders-Overijsselse
Organisatie van Instellingen voor Jeugdbelangen
is gebleken dat 50% van de kinderen langer dan
twee jaar in de inrichting verblijft. Dit cijfer
wordt door andere gegevens bevestigd. Voorts
bleek uit dit onderzoek dat voor 40% van de
kinderen geen contact was met de plaatsende
instantie en dat voor 44% van het totaal aantal
kinderen de verblijfsduur niet was bepaald.
Voor de minderjarige die in dergelijke omstandigheden in een inrichting moet verblijven
bestaat een grote mate van onzekerheid. Voor
de jonge minderjarige valt weinig van zijn
ouders te verwachten; zij zijn niet in staat of
onvoldoende geneigd aan de bestaande situatie
iets te veranderen (zij worden daartoe ook niet

gestimuleerd). Hetzelfde geldt voor de oudere
minderjarige. En hij beschikt ook niet over de
rechtsmiddelen om op te komen tegen een
voortduren van het verblijf of tegen bepaalde
beslissingen van de leiding van de inrichting;
voor de jongere minderjarige is er — als zijn
ouders verstek laten gaan — niemand die
duidelijk voor zijn belangen wil en kan
opkomen.
De conclusie kan geen andere zijn dan dat er
nogal wat schort aan de rechtspositie van de
minderjarige bij de zgn. vrije plaatsingen. De
vrijheid daarbij is kennelijk zo groot dat de
minderjarige een 'vogelvrij-verklaarde' is
geworden.
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b. De minderjarige geplaatst op grond van
rechterlijke beslissing (de 'justitiële' plaatsing)*)
Ruim tienduizend minderjarigen verblijven in
een inrichting op grond van een t.a.v. hen
getroffen maatregel van kinderbescherming.
Deze maatregel kan zijn:
— een voorlopige toevertrouwing aan de raad
voor de kinderbescherming; van deze minderjarigen verblijft ruim 50% in een inrichting
(cijfers 1970). De raad draagt de verantwoordelijkheid, volgt het verloop van de plaatsing
en wordt daarbij 'op zijn vingers gekeken'
door de officier van justitie of de rechtbank,
al naar gelang een van hen de maatregel heeft
getroffen. Van dit toezicht moet men overigens
geen al te overdreven voorstelling hebben. Dit
geldt met name voor de gevallen waarin de
maatregel door de officier is getroffen; alsdan
heeft de raad een vrij grote, ongecontroleerde
macht. Dit feitelijk misschien niet voldoende
toezicht op grond van de formele regels
wordt echter o.i. voldoende gecompenseerd
door de maatschappelijke controle (er is
binnen de kinderbescherming niet één
instantie die zo scherp door iedereen op de
vingers wordt gekeken) en door de ambtelijke
* Twee kanttekeningen: le. Uithuisplaatsing krachtens een strafrechtelijke beslissing blijft buiten
beschouwing; 2e. Een voorlopige toevertrouwing
wordt in de meeste gevallen niet door een rechter,
maar door een officier van justitie uitgesproken; dit
zou eigenlijk een taak voor de jeugdrechter moeten
zijn en niet voor het Openbaar Ministerie (zie
rapport Jeugdbeschermingsrecht, blz. 164/165).

75

controle (het ministerie van justitie wil
— uiteraard in het kader van een algemene
beleidstoetsing — nog wel eens informeren
naar de reden van een langdurig inrichtingsverblijf van een voorlopig toevertrouwde
minderjarige). Men late zich niet misleiden
door het woordje 'voorlopig'. Voor meer dan
de helft van de voorlopig toevertrouwde
minderjarigen (in 1970: ruim 70%) duurt de
maatregel langer dan een halfjaar, voor ruim
een kwart (in 1970: ruim 30%) geldt een
tijdsduur van meer dan een jaar.
— een ondertoezichtstelling. Hoewel een
maatregel die in de eerste plaats beoogt het
kind in het gezin te helpen, verblijven toch
ongeveer een kwart van de ondertoezichtgestelde minderjarigen in een inrichting. De
uitvoerder van de maatregel is formeel de
kinderrechter; hij beslist over de uithuisplaatsing (begin, overplaatsing, verlenging en
beëindiging). Een ondertoezichtgestelde
minderjarige kan zich dan ook te allen tijde
tot de kinderrechter wenden met wensen/
klachten enz. De feitelijke situatie is echter
dat de gezinsvoogdij-instelling — zij is betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van
de maatregel, draagt gezinsvoogden voor en
begeleidt ze — degene is die het nauwst
betrokken is bij de uithuisplaatsing en het
verloop ervan; de instelling houdt contact
met de inrichtingsleiding, met het kind en met
het gezin waartoe het behoort. Bij conflicten/
meningsverschillen tussen de ouders en de
gezinsvoogd(ij-instelling) is een beroep op de
kinderrechter mogelijk. Men denke b.v. aan
een conflict over de juistheid van het optreden
van de inrichting (kind komt regelmatig het
weekeinde thuis, maar de leiding van de inrichting maakt er om een of andere reden na
overleg met de gezinsvoogd, een einde aan).
Er is voor het kind en zijn ouders verweer
mogelijk via de kinderrechter.
— de gezagsontneming (de ontheffing en de
ontzetting). Door het uitspreken van een
ontheffing of ontzetting wordt aan de ouders
het gezag over hun kind(eren) ontnomen en
aan een ander overgedragen. Deze 'ander' is
vrijwel steeds een voogdij-instelling. Een
direct gevolg van de maatregel is, dat het kind
uithuis geplaatst wordt. Van deze — veelal
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voogdijkinderen/pupillen genoemde — minderjarigen verblijft rond de 35% in een inrichting
(gelukkig zit meer dan de helft in pleeggezinnen). De verantwoordelijke figuur binnen
deze situatie is de voogdij-instelling. Zij beslist
in welke inrichting de minderjarige zal worden
opgenomen, hoelang hij daar zal blijven en
wat zijn volgende bestemming zal zijn. Als de
minderjarige conflicten heeft met of het niet
eens is met een beslissing van de leiding van de
inrichting, dan zal hij uiteindelijk een beroep
moeten doen op de voogdij-instelling, opdat
deze als de verantwoordelijke de nodige
stappen onderneemt, hetzij om een bepaalde
beslissing ongedaan hetzij een beleidsombuiging gedaan te krijgen.
De conclusie mag zijn dat de minderjarigen
die op grond van een maatregel van kinderbescherming in een inrichting verblijven minder
kans lopen 'vergeten' te worden door de
verantwoordelijke raad, kinderrechter/gezinsvoogdij-instelling of de voogdij-instelling.
Hoewel de formele structuur hier duidelijk
meer garanties biedt dan voor de minderjarigen
vermeld onder a. moet men het daadwerkelijke
effect van de ingebouwde controle- en beroepsmogelijkheden niet overschatten. Het is
herhaaldelijk betoogd dat het voor een minderjarige van groot belang is iemand buiten de
inrichting te weten op wie hij zich kan
beroepen, maar het is voor deze persoon/instelling uiterst moeilijk invloed uit te oefenen op
de 'binnenlandse politiek' van de inrichting, op
b.v. de door de leiding van de inrichting
gestelde huisregels of getroffen tuchtmaatregelen.
c. Enkele samenvattende opmerkingen
Ten aanzien van de eerste groep moet in de
eerste plaats worden geconstateerd dat deze
minderjarigen niet zelden in de lucht komen
te hangen. De plaatsende instantie laat het
vaak afweten, er is geen of nauwelijks contact
met iemand buiten de inrichting. Ze weten
vaak niet hoelang ze nog in de inrichting
moeten blijven, er is niemand die het hun kan
zeggen. Wel heeft de inrichting daarover een
idee, maar zij kan dit vaak niet met de verantwoordelijken buiten de inrichting bespreken
(zij laten het afweten). Er is geen controle.

De rechtsbescherming van de minderjarige
laat in hoge mate te wensen over. Dit geldt
voor elke minderjarige, ongeacht zijn leeftijd.
Voor de tweede groep is de situatie wat dit
betreft beter geregeld: er is controle op de
verblijfsduur, invloed zal worden aangewend
om het beleid van de inrichting te veranderen.
Gelukt dit laatste niet dan kan en zal de verantwoordelijke figuur zonodig de minderjarige
naar een andere inrichting overplaatsen. Dit
is echter wel een uiterste maatregel; overplaatsing gaat deze toch al aangeslagen en
kwetsbare kinderen niet in de koude kleren
zitten; m.a.w. men zal vaak met een bepaalde
situatie genoegen nemen, omdat een rigoureuze verandering (overplaatsing) geen
verbetering garandeert.
De oudere minderjarigen zullen — terecht —
m.b.t. de gang van zaken een duidelijke stem
in het kapittel willen hebben. Het inschakelen
van verantwoordelijke figuren buiten de
77 inrichting lijkt een weinig doeltreffend middel.
Voor de eerste groep is dit vrijwel onmogelijk,
omdat deze figuren het vaak laten afweten
(een stukje georganiseerde ontrouw — om een
term van Hoefnagels te gebruiken — buiten de
justitiële kinderbescherming); voor de tweede
groep bestaat deze mogelijkheid wel maar zij
lijkt in de praktijk weinig te kunnen bereiken
(kras gezegd: als je het er niet mee eens bent,
moet je het kind maar in een andere inrichting
plaatsen).
Afgezien hiervan lijken de minderjarigen aan
interventies van buitenaf geen/weinig behoefte
te hebben. Zij willen hun belangen en opvattingen zelf bepleiten, o.i. terecht, en wel
binnen het leefklimaat waarin zij dagelijks
moeten leven bij hen die als beroepskrachten
de inrichting leiden en bij het bestuur van de
inrichting.

De rechtspositie van de minderjarige in een
inrichting/voorstellen
a. Meer rechtswaarborgen/algemeen
Het zal nodig zijn om de vrije plaatsingen met
meer rechtswaarborgen te omgeven; d.w.z.
wettelijke regelingen die niet alleen betrekking
hebben op administratieve, organisatorische
(subsidievoorwaarden, -omvang) maar ook op
de inhoud van het werk dat in een inrichting
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gedaan wordt. Daarnaast zal duidelijk moeten
worden aangegeven wie (naast de ouders)
verantwoordelijkheid draagt voor de plaatsing
als zodanig en de duur ervan, en wel in de zin
van hulpverleningsverantwoordelijkheid. Het
mag niet voorkomen dat een instelling — na
met het gezin te hebben gewerkt — de ouders
en anderen adviseert tot een uithuisplaatsing
en vervolgens helemaal niets meer van zich
laat horen.
In elk geval zal duidelijk moeten worden
geregeld wie — voor het geval de ouders onvoldoende alert reageren; en dat gebeurt om
uiteenlopende redenen — controleert of een
uithuisplaatsing niet nodeloos voortduurt. Na
alle kritiek op het inrichtingsverblijf binnen de
justitiële kinderbescherming behoeft dit geen
nadere toelichting. Controle is noodzakelijk in
het belang van het kind; dit geldt in het
bijzonder voor de jonge minderjarigen maar
ook voor de meer passieve oudere minderjarigen. Een en ander zou kunnen worden
verwezenlijkt door een aanvulling van de
algemene regeling voor kampen en internaten
voor bijzondere jeugdzorg (16-9-1960, nr.
71275, Ned. Staatscourant 1960,181) en/of
een aanvulling van de Pleegkinderenwet
(21-12-1951, Staatsblad 595).
b. Meer rechtswaarborgen/de oudere minderjarige
In het rapport van de commissie Wiarda wordt
voorgesteld de minderjarige van 16 jaar en
ouder bij een conflict met degene, die het gezag
over hem uitoefent, het recht te geven zich op
de jeugdrechter te beroepen. Voor de door ons
geschetste situaties kan dit ten dele een oplossing bieden. Zo zou een 16-jarige die het niet
eens is met zijn ouders, die na overleg met en
op advies van een bepaalde instantie voornemens zijn het kind in een inrichting te doen
opnemen, een beroep op de kinderrechter
kunnen doen om ertegen op te komen; een
andere mogelijkheid is dat de minderjarige wel
akkoord is met de uithuisplaatsing als zodanig
maar niet met de plaats waar hij zal moeten
verblijven (een andere inrichting, niet in een
inrichting maar wel op kamers). Iets soortgelijks kan zich voordoen in de verhouding tot
een voogdij-instelling. De minderjarige, die
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onder het gezag van de instelling staat, is het
niet eens met de door deze gekozen inrichting;
of hij is het niet eens met een overplaatsing
naar een andere inrichting c.q. van een pleeggezin naar een inrichting. Maar er is niet een
dergelijk beroepsrecht voorgesteld voor het
geval zich een conflict voordoet met degenen,
die met de dagelijkse verzorging en opvoeding
zijn belast (groepsleiding, staf en directie van
de inrichting). Men kan stellen dat de minderjarige een dergelijk conflict moet doorspelen
aan de gezagsdrager buiten de inrichting (de
ouder of voogdij-instelling) omdat de inrichting
werkt in opdracht van deze gezagsdrager;
onderneemt de ouder of voogdij-instelling niet
de gewenste stappen dan ontstaat een conflictsituatie waarvoor het hierboven genoemde
beroepsrecht geldt. Een dergelijke constructie
doet wel erg onwezenlijk aan en is feitelijk niet
meer dan een schijnoplossing, immers de
mogelijkheden voor de gezagsdrager om binnen
de inrichting de gewenste veranderingen tot
stand te brengen zijn uiterst klein en geheel
afhankelijk van de welwillendheid van de
inrichtingsleiding (inclusief het bestuur).
Wij doen derhalve het volgende voorstel:
Indien zich binnen de inrichting tussen de
leiding en een of meer minderjarigen een
conflict voordoet — b.v. over de toepassing of
vaststelling van bepaalde huisregels, over
beslissingen m.b.t. de groepsindeling, de huisvesting van bepaalde groepen enz. — en
pogingen om via intern overleg een voor allen
aanvaardbare oplossing te vinden niet zijn
geslaagd, zal het conflict moeten worden
voorgelegd aan een beroepscommissie. Deze
commi.ssie dient bevoegd te zijn een voor allen
bindende uitspraak te doen; m.a.w. het is een
eigen arbitrage-commissie.
Hoe deze commissie moet worden samengesteld, kan een kwestie van nadere discussie
zijn. Te denken ware aan het volgende: de
commissie bestaat uit 5 personen met per regio
(of landelijk) een vaste kern van 3 personen, te
weten een onafhankelijke voorzitter, een
vertegenwoordiger van het inrichtingspersoneel
en een van de Bond voor minderjarigen. Deze
drie worden aangevuld met reen personeelslid
en een minderjarige van de inrichting waarbinnen zich het conflict afspeelt.
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c. Minderjarigen in een inrichting: geen huisraad maar een tehuis-raad!
Een arbitrage-commissie kan zijn werk slechts
dan behoorlijk doen indien er duidelijke spelregels worden vastgesteld m.b.t. de dagelijkse
gang van zaken in een inrichting. Bovendien
kunnen dergelijke spelregels voorkomen dat al
te vaak een beroep op de arbitrage-commissie
gedaan moet worden.
Inmiddels heeft een werkgroep (voortgekomen
uit een van de bijeenkomsten van het Jeugdwelzijnsberaad) een ontwerp van een rechtspositieregeling voor minderjarigen in tehuizen
gepubliceerd (SJOW, 1976, nr. 5, blz. 96 e.v.).
Daar vindt men hoe de belangrijkste regels voor
tehuisplaatsing en -verblijf er uit kunnen zien.
Zij betreffen o.a. de voorbereiding en uitvoering
van een tehuisplaatsing, het opstellen en
uitvoeren van een behandelingsplan, het recht
op een eigen ruimte, de vrijheid van briefwisseling en van het aangaan van relaties, de
vrijheid voor de minderjarige zich aan te
sluiten bij vak-, belangen- en andere verenigingen.
Leidend beginsel bij het opstellen van spelregels moet zijn de gelijkwaardigheid van
personeel en bewoners van de inrichting. Het
zou te ver voeren op allerlei details in te gaan.
Een middel om die gelijkwaardigheid gestalte
te geven zou kunnen zijn het doen samenstellen— via verkiezingen — van een tehuis-raad.
Als bevoegdheden van deze raad valt te denken
aan het vaststellen en wijzigen van huisregels;
medezeggenschap t.a.v. het algemene beleid,
waarbij o.a. gedacht kan worden aan groepsindelingen, misvesting, personeelsuitbreiding
of -inkrimping.
Afsluiting
Het onder a., b. en c. voorgestelde vormt een
samenhangend geheel, gericht op betere rechtswaarborgen en op democratisering binnen de
inrichting, waarbij een weg wordt aangegeven
voor een arbitrage ingeval van conflicten.
Zowel het gestelde onder a. als dat onder c.
zal niet dan na uitvoerig overleg — o.a. om de
ongetwijfeld aanwezige weerstanden te overwinnen — kunnen worden verwezenlijkt. Het
lijkt echter mogelijk om op betrekkelijk korte
termijn te komen tot een arbitrage-commissie

als een versterking van de rechtspositie van de
minderjarigen in een inrichting. Tevens kan dan
blijken in hoeverre betrokkenen bereid en in
staat zijn een onafhankelijke arbitrage-commissie te doen functioneren en eventuele
beslissingen van deze commissie loyaal te
aanvaarden en uit te voeren.
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Justitieel en vrijwillig
geplaatste jeugdigen in
tehuizen*
door drs. J. Bastiaansen en drs. A. Felling
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Probleemstelling en werkwijze
De laatste jaren is er sprake van een duidelijke
daling van het aantal jeugdigen dat op grond
van een maatregel van de justitiële kinderbescherming in tehuizen wordt geplaatst. Tegelijkertijd neemt het aantal geplaatste jeugdigen
in kinderbeschermingstehuizen buiten een
maatregel van de kinderbescherming om — de
zogenaamde vrijwillige plaatsingen — sterk toe.
In het eerste geval, de justitiële plaatsing,
worden de ouderlijke bevoegdheden over de
jeugdige na een uitspraak van de kinderrechter
geheel of gedeeltelijk door een voogdij-instantie
overgenomen. In het tweede geval, de vrijwillige plaatsing, zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de plaatsing.
Met name de vrijwillige plaatsing en haar knelpunten vormde een belangrijk aandachtsveld
voor de Werkgroep Jeugdwelzijnszorg Limburg.
Doordat over deze plaatsingen zo weinig bekend
was heeft de werkgroep het Provinciaal Orgaan
Welzijnsbevordering Limburg verzocht een
onderzoek in te stellen naar deze plaatsingen.
De resultaten zouden een bijdrage moeten
leveren tot een betere en meer systematische
organisatie van de hulpverlening ten behoeve
van deze jeugdigen.
Het inventariserend-beschrijvend onderzoek
had de volgende vierledige vraagstelling:
1. Hoe kunnen de in de tehuizen en internaten
overblijvende jeugdigen beschreven worden
naar algemene persoonskenmerken en naar
enkele algemene gezinskenmerken?
2. Welke bemiddelende instanties (plaatsende,
adviserende, betalende) zijn bij de plaatsing
betrokken?
3. Op grond van welke indicaties zijn de jeug* Dit is een verkorte weergave van een artikel onder
dezelfde titel verschenen in Jeugd en samenleving,
september 1976, blz. 688-700.
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digen bij het tehuis aangemeld voor plaatsing?
4. Wat is de aard en de frequentie van de contacten en het overleg met betrekking tot de
jeugdigen tussen het tehuis, de bemiddelende
instanties en de situatie thuis gedurende de
plaatsingsperiode?
Bij het onderzoek zijn 33 tehuizen betrokken.
Het gaat hierbij om twee Limburgse medische
kindertehuizen en een bijzonder jeugdzorg
internaat alsmede zowel officieel als niet-officieel erkende Limburgse kinderbescherrningstehuizen. Tot deze laatste groep behoorden
tehuizen voor debiele (5), voor normale (42)
of werkende en studerende jeugdigen (4),
6 behandelingstehuizen en 3 doorgangshuizen.
Via een systematische steekproef is hiernaast
ook een omvangrijke groep justitieel geplaatste
jeugdigen in het onderzoek betrokken, met als
voornaamste doel een vergelijking mogelijk te
maken tussen beide groepen. Door middel van
een vragenformulier zijn de nodige gegevens
verzameld via de tehuizen, waar een medewerker de formulieren invulde. De jeugdigen
zelf zijn niet ondervraagd, evenmin als hun
ouders. In dit artikel wordt, gebaseerd op dit
onderzoek, de aandacht voornamelijk gericht
op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de justitiële en vrijwillige plaatsingen.
Op het tijdstip waarop het onderzoek van
start ging bevonden zich 763 jeugdigen op
vrijwillige basis in Limburgse tehuizen. Een
vijfde van hen was geplaatst in de sector van
de medische kindertehuizen. Het aantal justitiële
plaatsingen in Limburgse tehuizen bedroeg
naar schatting 1470. Op dat moment was de
verhouding tussen justitieel en vrijwillig geplaatste jeugdigen in kinderbeschermingstehuizen
71% versus 29%. Het aantal vrijwillige uithuisplaatsingen bedroeg in 1974 landelijk nog
10 tot 15% van het totaal.
De belangrijkste verschillen tussen de groep
justitieel en de groep vrijwillig geplaatsten
liggen o.a. in de volgende kenmerken:
— Bij de vrijwillig geplaatsten is de verhouding
tussen het aantal jongens en meisjes 3:1, bij de
justitieel geplaatsten zijn er ongeveer even veel
jongens als meisjes.
— Bij de justitieel geplaatsten heeft 54% eerder

in een tehuis gezeten, bij de vrijwillig geplaatsten 32%.
— Van de justitieel geplaatsten is 53% afkomstig uit een volledig gezin, bij de vrijwillig
geplaatsten is dit 78%.
— Bij de justitieel geplaatsten is in 75% van de
gevallen ook een broer of zus uit huis geplaatst,
bij de vrijwillige plaatsingen is dit 29% het
geval.
Deze gesignaleerde verschillen tussen beide
groepen roepen de veronderstelling op, dat de
meest belangrijke plaatsingsgrond bij de justitiële plaatsingen eerder gezocht moet worden
in het problematisch functioneren van het gezin;
bij de vrijwillige plaatsingen daarentegen
eerder in het sociale probleemgedrag van de
jeugdige zelf. Een ander opvallend gegeven is
dat bij de justitieel geplaatsten het aantal dat
in meer dan één huis heeft gezeten opvallend
groot is.
Hoewel een tehuiswisseling een positieve functie
84 kan vervullen in het hulpverleningsproces toont
onderzoek aan dat overplaatsing eerder negatief
dan positief beoordeeld moet worden.
Een ander aspect dat aandacht verdient is dat
van de plaatsingsafstand. In de discussies over
uithuisplaatsing speelde het steeds een belangrijke rol. Bij vergelijking van beide groepen per
type tehuis blijkt dat de justitiële plaatsingen
gemiddeld over een grotere afstand geplaatst
zijn dan de vrijwillige plaatsingen.
De bemiddeling en de plaatsingsgrond
Het is voor ouders, vanwege de organisatorische
en financiële barrières, over het algemeen
onmogelijk zelf een jeugdige in een tehuis te
plaatsen. Bij het overgrote deel van de justitiële
plaatsingen wordt de aanvrage tot opname
ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming, de voogdijvereniging, de kinderrechter of de gezinsvoogdijvereniging. Bij de
vrijwillige plaatsingen fungeren tenminste 52
verschillende soorten instellingen als plaatsende
instantie. De sector van de MOB's, jeugdpsychiatrische diensten, afdelingen jeugdzorg en
de sector van de sociale diensten nemen hier
een belangrijke plaats in. Een dergelijk omvangrijk en heterogeen kanalenstelsel moet vanwege
zijn onoverzichtelijkheid en zijn ondoorzichtig
karakter als zeer problematisch worden

beschouwd in het licht van het streven naar
een geïntegreerde jeugdwelzijnszorg. De verschillende werkwijzen en opname criteria van
de diverse typen tehuizen zijn zeer moeilijk
kenbaar.
Daar komt nog bij, dat in geval er sprake is van
een spoedopname van allerlei gewenste afwegingen helemaal geen sprake kan zijn. Bij de
justitiële plaatsingen is dit in 29% van het totaal
het geval, bij de vrijwillige plaatsingen in 16%.

Wat zijn nu deze afwegingen, de plaatsingsgronden?
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De primaire plaatsingsgrond bij het overgrote
deel van de justitiële plaatsingen is gelegen in de
gezinssituatie. Bij de vrijwillige plaatsingen is
dit voor bijna de helft het geval, terwijl bij de
andere helft de eigen gedragsproblematiek van
de jeugdige centraal staat. Wanneer de gedragsproblematiek centraal staat, vormt echter vrijwel altijd ook de problematische gezinssituatie
een belangrijke aanleiding. Het valt op, dat bij
de justitiële plaatsingen in bijna de helft van de
gevallen, de eigen gedragsproblematiek van de
jeugdige geen enkele rol speelt bij de plaatsingsaanvrager. De zgn. somatische, psycho-somatische, emotionele, sociale of prestatieve
stoornissen komen als plaatsingsgronden steeds
beduidend vaker bij vrijwillige- dan bij
justitiële plaatsingen voor.
Verzorgingsproblemen, huwelijksproblemen,
arbeidsproblematiek en alcohol- casu quo
drugproblematiek van de ouders zijn daarentegen bij aanzienlijk meer justitiële dan vrijwillige plaatsingen aangegeven.
Het onderzoek heeft weinig informatie opgeleverd over de indicaties of criteria die door de
verschillende plaatsende instanties werden
gehanteerd bij plaatsingen in de diverse typen
tehuizen. Vooral met het oog op een doelgericht aanbod en adequate ambulante opvangen begeleidingsmogelijkheden is zicht op het
beslissingsproces tot uithuisplaatsing en een
inzicht in de indicaties en criteria-indicaties
voor het plaatsen in de diverse soorten
tehuizen onontbeerlijk.
Het samenspel tijdens de uithuisplaatsing

In hulpverleningskringen raakt men steeds
sterker doordrongen van de samenhang tussen
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het problematische gedrag van de jeugdige en
de situatie van het gezin. Daarom wordt ook
steeds sterker de noodzaak bepleit van een
goede en twee-sporige begeleiding van de
jeugdige zelf en van zijn milieu van herkomst.
Hiermee hangt nauw samen de eis van een goed
onderling contact en samenspel tussen het
tehuis, de plaatsende instantie en de ouders.
In het onderzoek zijn een groot aantal aspecten
van dit samenspel gedurende één jaar aan het
begin van het onderzoek nagegaan.
Bij een vergelijking van beide groepen zien we,
dat in 71% van de justitiële plaatsingen schriftelijk door het tehuis aan de plaatsende instantie wordt gerapporteerd, bij de vrijwilligen is
dit in 53% het geval. Ook het aantal andere
schriftelijke contacten is bij de justitieel
geplaatsten veel groter (40% — 27%), hetzelfde
geldt voor de mondelinge contacten. Bij de
rapportage over het thuisfront aan het tehuis
zien we dezelfde verschillen. Ten aanzien van
het huisbezoek van het tehuis bij de ouders
zien we het omgekeerde. Hiervan is bij de
justitiële plaatsingen in 24% sprake, bij de
vrijwillige in 49%. Ook worden bij de vrijwillige plaatsingen meer gesprekken met de ouders
tijdens hun bezoek aan de jeugdige gevoerd
(79% — 68%), hetzelfde geldt voor het aantal
spontane gesprekscontacten (85% — 66%).
Voor wat de planmatige begeleiding van de
thuissituatie door het tehuis betreft valt het
op dat dit in meer dan twee maal zoveel gevallen bij de vrijwillige plaatsingen gebeurt dan bij
de justitiële plaatsingen. Wel gebeurt het nog
in betrekkelijk weinig gevallen t.w. 31% en
15%.

Slotbeschouwing
Over het algemeen kan men dus zeggen, dat er
bij 80% van de vrijwillig geplaatsten en bij 50%
van de justitiële plaatsingen hetzij via huisbezoek, hetzij via gesprekken in het tehuis
contact is geweest tussen tehuis en ouders. Bij
13% van de justitiële plaatsingen blijkt het
tehuis schriftelijk, noch telefonisch en/of
mondeling informatie verstrekt te hebben over
de stand van zaken met betrekking tot de
begeleiding van de jeugdige terwijl dit percentage voor de vrijwillige plaatsingen 30% bedraagt.
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Als er sprake is van een onderling contact
tussen ouders en tehuis, dan betekent dit echter
nog niet dat er sprake is van een systematische
gezinsbegeleiding.
Bij 55% van de vrijwillige plaatsingen en bij
57% van de justitiële plaatsingen blijkt gezinsbegeleiding geheel te ontbreken. Dit vormt
een niet al te rooskleurig beeld. Erg vaak zien
wij dat na de plaatsing de plaatsingsinstantie
uit het gezicht verdwijnt. De tehuizen beschikken meestal niet over de nodige mankracht om
de gezinnen bij de oplossing van het probleem
te betrekken.
Tot slot dient opgemerkt te worden dat dit
soort onderzoelcresultaten voor het bepalen
van het beleid niet de enige bron van informatie
vormen, wèl zijn zij een belangrijk hulpmiddel.
De vormgeving van de coördinatie op het terrein van de residentiële hulpverlening verdient
grote prioriteit, want het onderhavige probleemveld is nog relatief weinig onderwerp van
beleidsrelevant onderzoek geweest. Hier lijkt
een taak weggelegd voor het Werkorgaan Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN).
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Algemeen
1
Bruinsma, F. Het recht van de zwakste.
Ars aequi, jrg. 27, nr. 1,1978, blz. 1-12.
In dit opstel werkt de schrijver de hypothese uit dat
meer macht samengaat met grotere ineffectiviteit
van plichten en grotere effectiviteit van rechten,
maar dan naar de kant van de zwakste toe. Deze
hypothese is afkomstig uit de oratie van C.J.M.
Schuyt. Sociale rechtsgebieden (huurrecht, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht) hebben de
pretentie zwakken en afhankelijken te beschermen.
Wat komt er in de praktijk van deze pretentie
terecht, hoe komt het dat de zwakke en afhankelijke niet altijd het recht krijgt waar hij in theorie
recht op heeft. Geconstateerd wordt dat de sociale
rechtsgebieden naast de functie van bescherming te
bieden aan de zwakken een aantal andere manifeste
en latente nevenfuncties hebben. Verder wordt
gesteld dat juridische mondigheid voorwaarde is om
in theorie bestaande rechten daadwerkelijk te
gebruiken. De zwakke wordt verondersteld zijn
rechten geldend te maken tegenover de sterkere,
welke laatste meestal een 'instantie' is. Uit

empirisch onderzoek is komen vast te staan dat
juist de doelgroepen van de sociale rechtsgebieden
over geringe juridische mondigheid beschikken. Als
het recht de zwakken meer beloofd dan het waar
maakt, moet daaraan wat gedaan worden: het
recht van de zwakke sterker maken of de zwakke
sterker maken. De sociale rechtsgebieden zijn de
onderontwikkelde rechtsgebieden van het recht: ze
vertonen weinig samenhang, zijn niet altijd
consistent, vaag geformuleerd en nauwelijks door
hulpregels ondersteund. Het recht van de zwakke
sterker maken kan door het opheffen van interne
tegenstrijdigheid en onduidelijkheid, betere garanties voor een effectief gebruik van rechten en scherpe
controle op de naleving van plichten door de
sterkere partij. Zwakken worden sterk door organisatie en de recente ontwikkeling naar meer
organisatie (werklozencomité's, verenigingen voor
bijstandstrekkers, en arbeidsongeschikten) is daarom
hoopgevend. De motor van juridisering is vaak
politisering.
Met literatuuropgave.
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2
McCormick, A.E. Rule enforcement and moral
indignation: some observations on the effects of
criminal antitrust con victions upon societal reaction
processes.

Social problems, 25e jrg., nr. 1, oktober 1977, blz.
30-39 (U.S.A.).
Het de hand houden aan regels is een kritiek element
in het reactieproces in de samenleving. Wanneer een
regel gecreëerd is, dan zijn het instrumenteel en
symbolisch functioneren afhankelijk van de frequentie, de manier waarop, en de mate waarin deze
wordt gehandhaafd. Als er zelden de hand aan een
regel gehouden wordt, wordt het hele reactieproces
van de samenleving ondermijnd en wordt de regel
zelf een anachronisme. Een algemeen proces wordt
aan de hand van de geschiedenis van de antitrustwet geïllustreerd. 1. De morele verontwaardiging
over illegale handelspraktijken was op een bepaald
moment hoog. 2. Er is vrijwel niet de hand gehouden
aan de strafwet, ontworpen om dergelijk gedrag te
reguleren en te controleren. Door er niet de hand
aan te houden is ertoe bijgedragen dat activiteiten
van handelsmaatschappijen opnieuw gedefinieerd
werden als legitiem (of bijna legitiem) en beslissend
voor de socio-economische organisatie. Door regels
niet te handhaven, geeft een samenleving ook aan
dat zij zich geen zorgen maakt over afwijkend gedrag
van handelsmaatschappijen en dit gedrag niet ziet
als een significante bedreiging voor de sociale orde.
Feitelijk kan er gesteld worden, dat krachtige
handhaving van regelende wetten mogelijk een
reëele dreiging voor het huidige socio-economische
systeem kan betekenen.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging
3
Aler, G.P.A. De politiebevoegdheden in het wetsontwerp wapens en munitie.

Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 7, juli 1977, pag.
433-450 (N.).

90

In dit artikel onderzoekt schrijver hoever de
controle- en opsporingsbevoegdheden van de politie
zoals die in het wetsontwerp wapens en munitie
worden voorgesteld, precies reiken. De bevoegdheden
worden vergeleken met die in het Wetboek van Strafvordering en met die in enige bijzondere wetten.
Nagegaan wordt in hoeverre het wetsontwerp
voldoet aan de eisen die in een rechtsstaat aan de
normering van bevoegdheden moeten worden gesteld
met het oog op de rechtsbescherming van de burger.
Na een uitvoerige behandeling van de opgeworpen
vragen en analyse van het wetsontwerp komt de
auteur tot de conclusie dat de bevoegdheden van het
wetsontwerp zo ruim zijn dat controle achteraf op
de hantering van die bevoegdheden in de meeste
gevallen praktisch onmogelijk is. De politie krijgt in
deze ontwerpwet nagenoeg de vrije hand. Dat vindt
schrijver uit oogpunt van rechtsbescherming
moeilijk aanvaardbaar. Het wetsontwerp wapens en
munitie dreigt de zorgvuldig afgewogen regelingen
van Sv — bijvoorbeeld op het mint van fouillering,
betreden van plaatsen en huiszoeking — buiten
werking te stellen. Met de WWM lijkt dan ook het
hoogtepunt te zijn bereikt van de uitholling van
Sv door de bijzondere wetten.
Met literatuuropgave.
4
Anderson, L., T.G.Chiricos en G.P. Waldo. Formai
and informal sanctions: a comparison of deterrent
effects.

Social problems, 25e jrg., nr. 1, oktober 1977, blz.
103-114 (U.S.A.).
De grootste beperking bij het onderzoek naar de
afschrikwekkende werking van straf bestond uit de
bijna exclusieve bezorgdheid over objectief te meten
formele sancties. In dit artikel wordt het relatieve
en het cumulatieve effect onderzocht van waargenomen informele en formele sancties op zelf-gerapporteerd marihuanagebruik door 321 toevallig
gekozen studenten aan een universiteit. Beide
typen van sanctie vertonen een sterk en onafhankelijk verband met marihuanagebruik. Het relatieve
effect van verscheidene waargenomen informele
sancties bleek wat sterker te zijn dan het effect van
de waargenomen zekerheid en hoogte van de straf.
Het cumulatieve effect van waargenomen informele
sancties en één type formele sanctie (nl. waargenomen zekerheid van straf) bleek groter te zijn dan dat
van elk afzonderlijk. De mate van afschrikwekkende
werking was voor mannen en vrouwen hetzelfde. De

auteurs geven aan in welke richting verder onderzoek naar afschrikwekkende werking van straf moet
gaan.
Met literatuuropgave.
5
Beine, R. Betrachtungen eines Verkehrsrechter
ber die interdiszipliMire Zusammenarbeit bei der
Klásrung von Unfalltatbestákden.

Blutalkohol, 15e jrg., nr. 1, januari 1978, blz. 19-35.
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De auteur merkt allereerst op dat er geen middel
bestaat om een verkeersongeval in alle gevallen te
voorkomen. Het aantal ongevallen is echter zeker
terug te brengen door een aantal maatregelen. De
schrijver acht hierbij een samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines van zeer groot belang.
Hij geeft aan welke pogingen zijn gedaan om een
dergelijke samenwerking tot stand te brengen.
Vervolgens bespreekt hij wat deze samenwerking
uit juridisch oogpunt in dient te houden. Nadat hij
een overzicht heeft gegeven van de meest
voorkomende verkeersongevallen, verdiept hij zich
in de oorzaken hiervan. Hij is van mening dat vooral
bij gebreken aan het voertuig zelf een samenwerking
tussen een deskundige op dit gebied en de rechter
van essentieel belang is. Ook gaat de auteur
uitgebreid in op de controle van het rijden onder
invloed. In verband hiermee stelt hij de vraag of het
uit het oogpunt van het verkeersrecht, medisch en
juridisch verdedigbaar is, de 'labiele rechtspositie' te
stabiliseren d.m.v. het invoeren van een vast alcoholpromillage in het verkeersstrafrecht. Tot slot hoopt
hij dat de onderzoeksresultaten tot een integratie
en intensieve samenwerking zal leiden teneinde de
oorzaken van ongelukken op te sporen.
Met literatuuropgave.
6
Berckhauer, F.H. Die Erledigung von Wirtschaftsstraftaten durch Staat sanwaltschaften und Gerichte.

Zeitschrift fnr die gesamte Strafrechtswissenschaft,
27e jrg., nr. 4,1977, blz. 1015-1047.
In de Duitse Bondsrepubliek heeft de afwikkeling
van economische delicten bijzondere nadruk
gekregen door wetgevende arbeid op het gebied van
het materieel economisch strafrecht en door de
instelling van gespecialiseerde afdelingen bij sommige
parketten en gerechten. De auteur geeft, gestaafd
door kwantitatieve gegevens, weer hoe het gesteld is
met de vervolging van economische delicten
vergeleken met de vervolging van verkeersdelicten
en van andere delicten. In het bijzonder wordt de
invloed van rechterlijk-organisatorische hervormingen, m.b.t. een economisch gespecialiseerde
magistratuur op het vervolgingsbeleid onder de loep
genomen. De economisch gespecialiseerde parketten
bleken méér economische delicten te vervolgen en

tot een fijnere differentiatie van economische
delicten in staat te zijn dan de gewone parketten.
Deze grotere aantallen beïnvloedden de behandelingsduur per zaak negatief, waardoor een belangrijk
voordeel van specialisatie verloren gaat. Decentralisatie en vereenvoudiging van de strafrechtelijke
procedure zijn belangrijke middelen die de auteur
tenslotte aanbeveelt om de economisch gespecialiseerde magistratuur tot zijn volle recht te laten
komen.
Met literatuuropgave.
7
Bergeijk, G.A. van en A.C. Vianen. Straftoemeting
bij rijden onder invloed H.

Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 10, december 1977,
blz. 684-698. (N.).
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Dit artikel is een vervolg op een gelijknamig artikel
(Denkt en delinkwent, 7e jrg., nr. 4, april 1977)
waarin enkele resultaten gepresenteerd werden van
een project waarbij gegevens verzameld weiden over
de straftoemeting ten aanzien van het rijden onder
invloed voor het eerste halfjaar van 1976. In dit
artikel wordt een vergelijking gemaakt van het eerste
en tweede halfjaar van 1976 m.b.t. de straftoemeting bij het onderhavige delict. Voorts wordt
nagegaan of er verschillen bestaan tussen de rechtbanken m.b.t. de kenmerken van daad en dader.
Aandacht wordt besteed aan de verschillen in strafmaat tussen de rechtbanken. In de slotbeschouwing
wordt ingegaan op de middelen, waaronder het
strafrecht, om het gedrag van verkeersdeelnemers in
het algemeen en rijders onder invloed in het
bijzonder te beïnvloeden.
Met literatuuropgave.
8
Blomberg, T. Diversion and accelerated sockl
controL

Journal of criminal law & criminology, jrg. 68, nr.
2, juni 1977, blz. 274-282. (USA).
Er is sinds de aanbevelingen van de presidentiële
commissie inzake hervormingen op het gebied van
kinderrecht en jeugdmisdaad een groot aantal
programma's verschenen met het doel de jeugd aan
de kinderrechter te onttrekken. Deze literatuur is,
aldus de schrijver, descriptief, theoretisch en
nauwelijks empirisch. De schrijver wil nagaan hoe
de opvallende punten in dit program zich hebben
ontwikkeld. Aanvankelijk bleek er een uitbreiding,
functioneel en organisatorisch, te zijn van het
gerecht — deze uitbreiding betrof voornamelijk de
locale rechtsbevoegdheid. Het nieuwe programma
(diversion-program) betrof de uitvoering van
controle op twee manieren: 1) Jongeren, die
vroeger geschikt geacht werden voor ondertoezichtstelling, worden nu in een minder streng systeem,

hiervan vrijgesteld. 2) Nieuwe cliënten, die voorheen
niet in aanmerking kwamen voor ondertoezichtstelling, worden nu goedgekeurd voor vrijstelling.
Hieruit blijkt dat het oorspronkelijk doel van de
`diversion' — beperking van de rechtsbevoegdheid
van de kinderrechter niet is bereikt — integendeel
het arbeidsterrein is groter geworden, evenals het
gedeelte van de bevolking dat onder zijn gezag valt.
Met literatuuropgave.
9
Doelder, H. de. Preventieve hechtenis meerdere
malen toegestaan?

Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 6, juni 1977, blz.
357-366 (N.).
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De Schrijver behandelt de vraag of dubbele toepassing van de vrijheidsberovende dwangmiddelen
legaal, alsmede legitiem (= behoorlijk) is. De vraag
wordt behandeld voor de opsporingsfase en de
vervolgingsfase in het strafproces. Voor wat betreft
de opsporingsfase concludeert de schrijver dat de
wet het niet verbiedt en het dus legaal is ten tweede
male voor hetzelfde feit gebruik te maken van een
vrijheidsbenemend dwangmiddel. Volgens hem is
het pas legitiem wanneer een verandering in
omstandigheden een dergelijk optreden nodig en
redelijk maakt. Voor wat betreft de vervolgingsfase
luidt de conclusie dat een tweede voorlopige
hechtenis naar aanleiding van hetzelfde feit niet verboden is en derhalve legaal. Slechts bij
verander(en)de omstandigheden mag het worden
toegepast. Hij acht een expliciete regeling hieromtrent gewenst. Zijn gedachten gaan daarbij uit naar
de constructie dat de wet een 'herroeping' van het
bevel tot opheffing van de voorlopige hechtenis
mogelijk maakt. Hierdoor zal elke opheffing een
voorwaardelijke worden, namelijk op voorwaarde
dat de omstandigheden gelijk zullen blijven.
Met literatuuropgave.
10

Hermesdorf, B.H.D. Abortus utriusque iuris.
Nederlands juristenblad, jrg. 53, 11 februari 1978,
blz. 115-119. (N.).
Schrijver analyseert teksten uit het Romeinse en
kerkelijke recht die betrekking hebben op het
abortusvraagstuk. Het blijkt dat de Romeinse
juristen zich met betrekking tot de abortus min of
meer op de vlakte houden. Men zou verwachten dat
ze het recht op leven onder de `commoda' van het
verwekte maar nog niet geboren kind zouden hebben
gerangschikt, maar over een dergelijk recht laten ze
zich niet of nauwelijks uit. Het oude kerkelijke
recht vertoonde iets meer diepgang dan het
Romeinse. De auteur besluit met te constateren dat
de analyse der teksten pover is uitgevallen en dat
deze teksten wellicht nadere overweging verdienen

door beoefenaars van andere disciplines dan die van
de rechtsgeschiedenis.
Met literatuuropgave.
11
Heijden, P.F. van der. Een tussenstand in abortusstra fzaken.

Nederlands juristenblad, jrg. 53, 11 februari 1978,
blz. 119-121. (N.).
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De lopende abortusstrafzaken tegen artsen vanwege
overtreding van artikel 251 bis Wetboek van Strafrecht komen in dit artikel aan de orde. In twee
gevallen is de vervolging ingezet door het Openbaar
Ministerie (Sarphatikliniek en Bloemenhove) en in
een geval (Mildredhuis) op bevel van het Hof na een
beklagprocedure over het niet vervolgen van een
strafbaar feit. Gewezen wordt op een belangrijke
uitspraak van de rechtbank van Amsterdam,
waaruit blijkt dat onder medische indicatie ook de
sociale indicatie moet worden verstaan. De
aanwezigheid van een medische indicatie geldt als
een strafuitsluitingsgrond. Verder wordt nog
aandacht besteed aan het feit dat het O.M. bij de
vervolgingen van de laatse jaren wel gebruik maakt
van dwangmiddelen (zoals inbeslagneming) maar
niet veel haast lijkt te maken met de vervolging
in de hoofdzaak.
Met literatuuropgave.
12
Kuitenbrouwer, F. De politieke strafzaak: een
fundamenteel dilemma.

Proces, jrg. 56, nr. 1, jan. 1978, blz. 1-8. (N:).
De schrijver gaat in op de vraag of de RAFgevangenen politieke gevangenen zijn, zoals het
Medisch-Juridisch Comité Politieke Gevangenen stelt,
of niet, zoals Amnesty International stelt, omdat zij
een andere definitie van politieke gevangenen hanteert.
Ook bij een oriëntatie op het geldende recht ligt de
politieke strafzaak trouwens niet eenvoudig. Het hele
begrip 'politiek delict' is eerder iets uit de sociologie of
politicologie dan het recht. In de klassieke visie
van politieke processen, o.a. verwoord door
Enschedé in 1970, gaat het om politieke delinquenten, waarbij van de rechtstoepasser wordt verwacht
dat zij zich scrupuleus aan de geldende regels houden
en dat zij het politieke effect zoveel mogelijk neutraliseren. De schrijver poogt de grens aan te geven
tussen objectieve en subjectieve politieke delicten
en over het al dan niet politiek zijn van een delict.
Volgens de Zwitserse rechtspraak zou het criterium
moeten zijn: 'in direct en evident verband staan met
een strijd om de macht in de staat'. Nader wordt
ingegaan op uitleveringsverbod, afstand tussen RAF
en overheid, positie van de advocaten, verwantschap
tussen de verdachte en zijn raadsman en de verant-

woordelijkheid van de rechter om te streven naar
een zo eerlijk mogelijk proces.
Met literatuuropgave.
13
MeNickle Rose, V. Rape as a social problem: a
byproduct of the feminist movement.

Social problems, 25e jrg., nr. 1, oktober 1977, blz.
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De auteur bekijkt de beweging tegen verkrachting
vanuit een theoretisch perspectief. Hierbij wordt
het vormen van belangengroepen en het actievoeren
benadrukt, evenals het ontstaan van sociale problemen door het werk van sociale bewegingen.
Verschillende belangengroepen hebben uitdrukking
gegeven aan een toenemende bezorgdheid over
gewelddadige verkrachting. Zij hebben hiermee
bijgedragen om verkrachting als een sociaal probleem
te definiëren. De feministische kijk vertegenwoordigt
de meest actieve en sprekende van de belangengroeperingen tegen verkrachting. Op drie gebieden
worden de activiteiten, die tegen verkrachting
ontwikkeld zijn, onderzocht: op het plaatselijk
niveau, op wetgevend gebied en in de rechterlijke
sfeer. Hoewel er weerstand bestond tegen de feministische manier om traditionele definities van
verkrachting binnen elk gebied te bestrijden, is er
toch veel bereikt. Het proces, waarbij verkrachting
als een ernstig probleem gezien wordt, gaat voort.
Met literatuuropgave.
14
Ooyen, D. van. Rijden onder invloed en doorrijden
na een aanrijding.

Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 10, december
1977, blz. 698-705. (N.).
In dit artikel wordt nagegaan wat de kenmerken
zijn van de opgespoorde en onderzochte rijders
onder invloed van alcohol die doorreden na een
aanrijding in vergelijking met die rijders die niet
doorreden. Er zijn aanwijzingen dat enkele persoonskenmerken van invloed zijn, zoals bijv. de sociale
klasse van de verdachte en zijn criminele verleden.
Situationele factoren echter (bijv. het al of niet
aanwezig zijn van getuigen) spelen ongetwijfeld
een grotere rol.
Met literatuuropgave.
15
Maurer, Ch. Die Massnahme Arbeitserziehung-ein
paar kritische Bemerkungen zu Theorie und Praxis.

Schweizerische Zeitschrift flir Strafrecht, 93e jrg.,
nr. 4,1977, blz. 390 401.
-

De auteur begint zijn evaluatie van de maatregel van
de tewerkstelling met een beschrijving van de

uitgangspunten van dit stuk wetgeving. Er werd bij
deze wet gedacht aan welwillende jonge gedetineerden, die door middel van een zinvolle arbeid deskundigheid en vaardigheid op hun werk zouden kunnen
en willen verhogen. Op deze wijze was de werkelijkheid aanzienlijk veel geweld aangedaan, waardoor
men te hoog gespannen verwachtingen van de tot
werk verplichte gedetineerde had. Een groot
probleem bij de tewerkstelling vormt het onderscheid
tussen de zware en lichte kriminelen. Een andere
complicerende factor is gelegen in de gemengde
samenstelling van de groep als gevolg van de verschillen in leeftijd. Deze verschillen vragen om verschillend werk en een verschillende benadering. Tot slot
gaat de auteur nog nader in op de wel voorkomende
recidive tijdens de maatregel.

16
Pace, P.J. Impeding arrest — a wife's right as a
spouse?

The criminal law review, februari 1978, blz.
82-91.(G.B.).
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In dit artikel geeft de auteur een beeld van het recht
van echtgenotes om wanneer hun man een misdrijf
heeft begaan hem in bescherming te nemen. In 1845
hebben de Criminal Law Commissioners dit met
zoveel woorden vastgesteld. In 1967 is in de
Criminal Law Act het onderscheid tussen misdrijven
en overtredingen voor wat dit recht betreft ook
opgeheven. De auteur geeft uitgebreid aan waarop
de uitzondering, die dit recht van de vrouw vormt,
steunt. Het is immers regel dat bekendheid met een
strafbaar feit tot het inlichten van de justitie
verplicht. Met aanhaling van de betreffende frasen
uit het rapport van de Criminal Law Revision
Committee analyseren de auteurs de betekenis van
deze uitzondering. In hun conclusie stellen de
auteurs, dat ook al is hetzelfde recht niet voor de
echtgenoot geformuleerd hij hierop wel aanspraak
kan maken.
Met literatuuropgave.
17
Peter, M. Erste Erfahrungen mit dem Bundesgesetz Uber das Verwaltungs-Strafrecht.

Schweizerische Zeitschrift fiir Strafrecht, 93e jrg.,
nr. 4, 1977, blz. 353-376.
In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de
eerste ervaringen die men in Zwitserland met het
bestuursstrafrecht heeft opgedaan. Hij gaat daarbij
in het bijzonder in op de delicten m.b.t. bewijsstukken. Bij deze delicten kunnen andere wetten
tevens van toepassing zijn, zoals het geval is bij de
invoerrechtformaliteiten waar de douanewetgeving
van kracht is. Hetzelfde geldt voor de bepalingen
m.b.t. de posterijen. De hantering van de nieuwe wet

heeft een zekere afstemming op deze bestaande
wetten tot gevolg gehad. Ter toelichting van deze
afstemming gaat de auteur uitgebreid in op de
algemene bepalingen van de nieuwe wet. Nadat de
auteur een overzicht heeft gegeven van de procedure
welke bij het administratief strafrecht wordt
gevolgd, geeft hij een samenvatting van het gebruik
van de nieuwe wet.
Met literatuuropgave.
18
Reijntjes, J.M. Samenspanning.
Denkt en delinkwent, 7e jrg., nr. 7, juli 1977, blz.
418-432 (N.).
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Schrijver constateert dat de samenspanning, een van
de minst bekende en telastegelegde delictsvormen in
onze strafwetgeving, plotseling in het middelpunt
van de belangstelling is geraakt. Plannen van een
aantal Zuid-Molukkers om de koningin te gijzelen en
plannen om het aantal samenspanningsdelicten uit te
breiden liggen hieraan ten grondslag. Schrijver
behandelt eerst de strafbaarstelling van de poging
en stelt dat de heersende 'objectieve' pogingsdoctrine
de strafbaarheid van handelingen in het voorstadium
van een beraamd delict aanmerkelijk beperkt.
Vervolgens komen de in anglo-amerikaanse rechtstelsels bekende `sollicitation' en `conspiracy' aan
bod. Schrijver concludeert dat deze delictsvormen
voor de bestrijding van terroristische en andere
subversieve activiteiten niet deugdelijk lijken. Tenslotte bespreekt de auteur uitvoerig het samenspanningsbegrip zoals dat in artikel 80 Wetboek van
Strafrecht wordt omschreven. De schrijver
waarschuwt dat zodra de, in Nederland tot nu toe
steeds gehandhaafde, binding van het samenspanningsbegrip aan een beperkt aantal concrete
delicten wegvalt de strafwet een te grote greep op de
samenleving dreigt te krijgen. De vraag of de samenspanningsdelicten moeten worden uitgebreid is
hiermee niet beantwoord; slechts wordt vastgesteld
dat grote verwachtingen omtrent hun effect misplaatst zijn en dat voorzichtigheid geboden is.
Met literatuuropgave.
19
Shelbourn, C. Compensation for detention. .

The criminal law review, januari 1978, blz. 22-31. (G.B.).
De auteur geeft aan dat er in Engeland door de
overheid een uitkering 'ex gratia' verstrekt wordt in
het geval dat door een duidelijk nalatig gedrag van de
politie of een ander officieel persoon, iemand
onschuldig van zijn vrijheid wordt beroofd. Er gaan
stemmen op om deze uitkering in meerdere gevallen
toe te kennen. Hiertoe zou een duidelijke omschrijving van de gevallen waarin tot een uitkering kan
worden overgegaan, noodzakelijk zijn. De auteur
gaat hier nader op in en vraagt zich af welk type

detentie een compensatie rechtvaardigt. Zij denkt
hierbij vooral aan gevallen waarin bijv. vrijspraak
plaats vindt na een voorarrest, aan een onrechtmatige
detentie op last van de politie, dus voor de terechtzitting en aan een detentie die gevolgd wordt door
een ontslag van rechtsvervolging door het O.M.
Vervolgens gaat zij in op de vraag aan welke vereisten de verdachte moet voldoen. Zij maakt hierbij
een vergelijking met de regelingen in andere landen.
Ook kan de verdachte zelf hebben bijgedragen aan
de situatie, door bijv. een valse verklaring af te
leggen. In een dergelijk geval acht de auteur een
uitkering niet op zijn plaats. Vervolgens gaat zij
uitgebreid in op de vraag door wie en op welke
wijze de uitkering moet worden vastgesteld.
Tenslotte bespreekt ze het verschil dat gemaakt
moet worden tussen emotioneel en geestelijk geleden
schade en de praktische moeilijkheden die zich
voordoen bij de uitvoering van de regeling.
Met literatuuropgave.
20
Verburgt, J.W. Bloedproef nieuwe stijl.
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Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 6, juni 1972,
blz. 376-388 (N.).
Schrijver presenteert en analyseert gegevens over de,
na de inwerkingtreding van de z.g. 1 november-wet,
genomen bloedproeven en de gevonden bloedalcoholgehalten. In 1975 zijn bijna 19.000 bloedproeven
genomen en in 1976 iets meer dan 23.000. De
gemiddelde bloedalcoholgehalten schommelden rond
de 1,53 promille. Schrijver noemt de hoogte van dit
gemiddelde schokkend en de gelijkmatigheid
waarmee het voorkomt verrassend. Onderzoek in
Duitsland leert dat ook daar het gemiddelde bloedalcoholgehalte hoog is. Duidelijk is aldus de
schrijver, dat er door vele verkeersdeelnemers hier
en elders zwaar wordt gedronken. Ook is duidelijk
dat een relatief groot aantal gebruikers van alcoholische drank zich, ondanks de nieuwe wettelijke
bepalingen, politie-controles van grote omvang en
uitgebreide voorlichtingscampagnes, toch in het
verkeer begeeft na het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol. Het effect van de nieuwe wetsartikelen moet volgens de schrijver teleurstellend klein
worden genoemd. Voorlopig is hiervoor geen
sluitende verklaring te geven. De hypothese dat
uiterlijke symptomen voor de pakkans evenals
vroeger beslissend zouden zijn en dat op die manier
de gevonden cijfers te verklaren zijn, wordt
verworpen. De gegevens over de eerste maanden van
1977 geven aan dat er nog steeds sprake is van een
toeneming in het aantal bloedproeven en van een
voortduren van de hoogte en de gelijkmatigheid van
het gemiddelde bloedalcoholgehalte.
21

Vermunt, D.J.P.M. De strafbaarheid van de hulp-

verlening aan weggelopen minderjarigen.

Nederlands juristen blad, 52e jaargang, nr. 44, 17
december 1977, blz. 1087-1093 (N.).
Aan de hand van m.n. het Jac-arrest (NJ '76, 538)
met de noot van Van Veen en het Pro J uventutearrest (NJ '77, 256), geeft de auteur zijn mening
over karakter en betekenis van art. 280 Sr. De
delictsomschrijving van dit artikel biedt de rechter
nog ruimte om de hulpverlener van weggelopen minderjarigen met enige soeplesse tegemoet te treden,
zodat onder omstandigheden een wellicht vruchteloze poging om zich op het ontbreken van materiële
wederrechtelijkheid te beroepen voor
laatstgenoemde achterwege kan blijven. Van belang
is dat art. 280 beschouwd dient te worden als
delict tegen het openbare gezag, zodat het door dit
artikel beschermde belang enkel de vrije werking
van justitie en politie betreft, en dat de hulpverlener
— buiten het strafgeding — niet aan een getuigplicht
ten overstaan van de politie onderworpen is.
22
Vogler, Th. Straf und strafverfahrensrechtliche
Fragen in der Spruchpraxis der Europaischen
Kommission und des Europaischen Gerichtshof fUr
Menschenrechte.
-
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Zeitschrift fr die gesamte Strafrechtswissenschaft,
27e jrg., nr. 3, 1977, blz. 761 796 (BRD).
-

De auteur tracht in dit artikel een overzicht te geven
van de uitspraken van de Europese Commissie voor
de rechten van de mens. Hij geeft aan dat de reeks
genomen beslissingen van belang is voor het binnenlandse straf- en strafvorderingsrecht. De opvallende
terughoudendheid van de Europese Commissie wijt
hij aan het meespelen van staatsrechtelijke belangen.
In het algemeen wordt een uitspraak van de
Commissie als positief ervaren, mede dankzij de
algemene erkenning die zij ondervindt. Toch kan zij
nog beter functioneren volgens de auteur. Hij denkt
hierbij vooral aan een andere vormgeving van het
proces, zodat de overtuigingskracht versterkt wordt
en de effectiviteit van de rechtsbescherming groter
wordt. Vervolgens stelt hij voor om in geval van
klachten over het proces, het Gerechtshof de eindbeslissing te laten nemen krachtens art. 25. De
Commissie zelf dient echter de gelegenheid te
krijgen over de gegrondheid van de klachten te
beslissen. Dit proces in fasen moet echter in gevallen
van bv. uitlevering en uitwijzing de mogelijkheid
open laten tot een eenmalige regeling. Het tot nu
toe gebruikte snelproces voldoet nl. niet geheel. Tot
slot merkt de auteur op dat zonder een effectief
rechtsbeschermingssysteem de internationaal
geldende catalogus voor de mensenrechten slechts
beperkte waarde heeft.
Met literatuuropgave.

Criminologie
23
Anyangue, C. Peeling with the pro blem of bad
cheques in France.

The criminal law review, januari 1978, blz. 31-43
(G.B.).
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Dit artikel handelt over cheques die niet geind
kunnen worden daar er geen toereikend saldo en ook
geen voorschot in rekening-courant mogelijk is. De
auteur belicht vooral de situatie in Frankrijk en
vergelijkt deze met Engeland. Hij gaat daarbij in op
de maatregelen die nodig zijn om het gebruik van
deze cheques tegen te gaan. Hij geeft aan dat de
Fransman in het algemeen het gebruik van deze
cheques niet als een ernstige zaak beschouwt. De
sancties die opgelegd worden, blijken dan ook niet
effectief te zijn. Vervolgens belicht de auteur
uitgebreid de houding van de banken in deze. Het
uitgeven van een ongedekte cheque is in Frankrijk
niet als zodanig in de wet genoemd als een strafbaar
feit, maar valt onder een ander artikel. Vervolgens
bespreekt de auteur een aantal soortgelijke delicten,
die echter minder vaak voorkomen. Hij gaat hiermee
in op de mogelijkheid die in Frankrijk bestaat om
het tekort dat ontstaan is door het uitgeven van een
ongedekte cheque, alsnog aan te zuiveren. Hiermee
wordt een strafrechtelijke vervolging voorkomen. Tot
slot bespreekt hij de regeling die is opgesteld ter
bescherming van onschuldige slachtoffers van
ongedekte cheques.
Met literatuuropgave.
24
Blau, G. Die Wechselbeziehungen zwischen Strafurteil und Strafvollzug.

Monatsschrift flir Kriminologie und Strafrechtsreform, jrg. 60, nr. 6, dec. 1977, blz. 329-346
(B.R.D.).
Uit een vergelijkend onderzoek van strafrechtsystemen blijkt een onbeduidend verband tussen
strafvonnissen en de uitvoering van het vonnis. Dit
is het geval, zowel bij een systeem dat gebaseerd is
op vergelding of afschrikking, als bij een systeem
dat resocialisatie-programma's in handen geeft van
niet-rechterlijke specialisten. Deze wisselwerking
verloopt beter in een systeem, zoals in de Bondsrepubliek, dat een hiërarchie van straffen kent, met
als voornaamste doel resocialisatie. Toch is ook hier
een zekere disfunctie onvermijdelijk tussen straftoemeting en -tenuitvoerlegging, die niet wordt
opgeheven door de zogenaamde 3 trappentheorie,
van strafwetgeving, openbare behandeling en
uitvoering van het vonnis. De thans geldende wet
biedt een mogelijkheid, waardoor de werkelijke
uitvoering van het vonnis in belangrijke mate
bijdraagt tot de beslissing van de rechter. Het is
mogelijk hierbij terug te vallen op buitenlandse

onderzoeksresultaten op criminologisch gebied.
Met literatuuropgave.
25
Cohn, S.F., J.E. Callagher. Crime and the creation of
criminal law: a partial model.

British journal of law and society, jrg. 4, nr. 2,
winter 1977, blz. 220-236 (G.B.).
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Volgens de opvattingen van de auteurs zijn tot nu
toe de bestudering van crimineel gedrag en de (straf)wetgeving als sociale institutie te zeer onafhankelijk
van elkaar gebleven. Alleen een theoretisch kader
waarin de verbinding wordt gelegd tussen gedrag en
de wijze waarop de wetgeving die dergelijk gedrag al
of niet strafbaar stelt, tot stand komt, lijkt hen
toereikend ter verklaring van crimineel gedrag. Voor
een zodanig kader grijpen ze terug op de denkbeelden
verwoord door Berger en Luckmann in hun `The
Social Construction of Reality'. Centraal daarin
staat de these dat stabiele structuren rusten op
gemeenschappelijke zingevingssystemen, die het
resultaat zijn van sociale interactieprocessen. .Maar
niet alleen die structuren maar ook de normatieve
opvattingen, welke die handelingsstructuren legitimeren, zijn een resultante van de interactie. Afwijkend gedrag — waaronder ook crimineel gedrag — is
dus zowel een doorbreking van een verwacht handelingspatroon als een schending van de dat patroon.
rechtvaardigende opvattingen. In dit artikel
construeren de auteurs een model waarmee het
proces van wetswijziging m.b.t. decriminalisering van
homosexueel gedrag in de V.S. kan worden
benaderd. Zij doen dat door het geven van een
beschrijving van een door hen gevolgde ontwikkeling
van een organisatie die de belangen van homosexuele
studenten wil behartigen. In het model wordt de
aandacht toegespitst op de interactie tussen belan
gengroepen, publieke opinie en de juridische structuur. Het mode heeft volgens de auteurs heuristische
waarde.
Met literatuuropgave.
-

26
Digiacomo, R.E. Behavior Modification: Toward
the understanding and reform of federal policy.

Corrective and social psychiatry, jrg. 23, nr. 4,
1977, blz. 101-110 (U.S.A.).
Het doel dat de schrijver voor ogen heeft, is de
talrijke resultaten die voortgevloeid zijn uit de
toepassing van gedragsbeinvloedingstechnieken
opnieuw te bekijken en alternatieve controle-middelen bijeen te brengen voor de Law Enforcement
Assistence Administration, teneinde een beter
inzicht te krijgen in de federale politiek. Allereerst
geeft de schrijver een analyse van de verwarring die
om de definitie van gedragsbeïnvloeding hangt. Hij
geeft aan dat dit tot zeer veel verschillende behande-

lingsmethodes heeft geleid. Bovendien laat hij zien
wat dit impliceert voor politieke doeleinden. Vervolgens geeft hij aan dat er een aanzienlijke inmenging
van federale zijde bestaat in de gedragsbernvloedingsprogramma's. Exacte cijfers zijn moeilijk te bepalen,
evenals hun betekenis, daar er diverse criteria zijn
gehanteerd als gevolg van de vage definitie. Ook
bespreekt hij de ethische bezwaren van de toepassing
van gedragsbernvloeding. Zijns insziens dient de
privacy en vrijheid van de individu centraal te staan.
Tevens heeft de individu recht op een behoorlijk
proces, het recht op behandeling en het weigeren van
behandeling. Tot slot tracht de auteur enige alternatieve voorstellen te doen voor regeling en controle,
die de rechten van de individu respecteren, hoewel
de ontwikkeling van gedragstechnieken die echt een
positief effect hebben, gestimuleerd dient te worden.
Met literatuuropgave.
27
Engelhardt, D. von. Kriminaltherapie in der Freiheit
— Erfahrungen und Uberlegungen.

Monatsschrift fr Kriminologie und Strafrechtsreform, jrg. 60, nr. 6, december 1977, blz. 366-375
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(B.R.D.).

In het kader van het projekt 'follow-up van delinquent gedrag en factoren die daar invloed op hebben'
dat door de Heidelbergse criminoloog Engel werd
opgezet en geleid, viel ook de therapie van criminelen. Eerst behandelt de auteur de interventie in de
gevangenis en beschrijft hij het specifieke karakter
van dit soort interventie. De onderzoeksresultaten
van het Heidelbergse projekt, de delinquente ontwikkeling en de sociale en individuele achtergronden,
bijverschijnselen en gevolgen bij criminelen uit
verschillende leeftijdsgroepen worden dit jaar gepubliceerd, later volgen de ervaringen van de deelnemers bij de therapeutische interventie. De auteur
werkte mee aan het projekt in de verzorgende
therapie en verzorgde naast het praktische gedeelte,
het theoretische deel van de psycho- en sociaaltherapeutische uitgangspunten. Dit vond zijn weerslag in seminars, die hij hield aan hogere onderwijsinstellingen in Heidelberg over pedagogiek en
therapie van misdadige jeugd.
28
Erickson, M.L. en G.F. Jensen. Delinqueney is still
group behavior! Toward revitalizing the group
premise in the sociology of deviance.

Journal of criminal law & criminology, jrg. 68, nr.
2, juni 1977, blz. 262-273 (U.S.A.).
De schrijvers willen in dit artikel niet in de eerste
plaats kritiek leveren op die theorieën die belangrijk
geacht worden bij onderzoek van afwijkend en
delinquent gedrag, zij willen aangeven dat een goede
observatie verwaarloosd wordt. Zij beschrijven een

onderzoek in vier steden in Arizona, variërend in
grootte, onder middelbare scholieren, waarbij o.m.
deze vragen gesteld werden: is er een betrekkelijk
constante sociale trek (het fungeren als groep) bij
verschillende typen van delinquent gedrag, zijn de
groepskenmerken bij overtredingen per soort
constant, zijn zij van community tot community
constant? Enige conclusies uit het onderzoek:
delicten worden meestal gepleegd in het gezelschap
van leeftijdgenoten, drug-delicten hebben doorgaans
de hoogste score van overtredingen in groepsverband,
terwijl status-vergrijpen (uitgezonderd roken en
drinken) de laagste score hebben. Er is een hoge
mate van overeenstemming in groepseigenschappen
bij delicten in tijd en plaats. Deze analyse doet
vermoeden dat er, althans wat groepsverschijnsel
betreft, weinig verschil is tussen delinquent gedrag
in grote en kleine steden — er is nauwelijks meer
verschil tussen landelijke en urbane gebieden.
Met literatuuropgave.
29
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Fishman, R. An evaluation of criminal recidivism in
projects providing rehabilitation and diversion
services in New York City.

Journal of criminal law & criminology, jrg. 68, nr. 2,
juni 1977, blz. 283-305.
Als antwoord op het probleem 'misdaad' werd door
de stad New York de rriminal Justice Co-ordinating Council' ingesteld. Deze raad hield zich o.m.
bezig met het organiseren van een aantal resocialisatieprojecten en -programma's. Dit artikel wil een
achttiental programma's vergelijken en komen tot
een uniforme evaluatie. Het voornaamste accent bij
de evaluatie viel op geweldmisdaden. De bij de
projecten betrokken cliënten werden ingedeeld naar
leeftijd, ras, enz. Daarna werd de ernst van het
misdrijf bekeken en de relatie tussen geweldmisdaden vóór deelname aan het resocialisatieprogramma en geweldmisdaden ná deelname eraan.
Tot slot wordt de mate van recidivisme bij de
verschillende projecten vergeleken.
Met literatuuropgave.
30
Gertz, M.G. en S.M. Talarico. Problems of reliability

and validity in criminal justice research.

Journal of criminal justice, jrg. 5, nr. 3, 1977, blz.
217-224.
Betrouwbaarheid en geldigheid zijn kritische normen
bij wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek
richt de aandacht op problemen van betrouwbaarheid bij gegevensverzameling en op problemen van
geldigheid bij het meten van de twee voornaamste
strafrechtvariabelen, de overtreding en het vonnis.
De discussie en het empirisch onderzoek tonen aan
dat de betrouwbaarheid van officiële bronnen inzake

strafrecht niet zonder meer verzekerd is. Bovendien
is er reden om aan te nemen dat de norm van geldigheid nog ongrijpbaarder is. Deze ongrijpbaarheid is
gelegen in de operationele definitie van overtreding,
een belangrijke voorspellende variabele, en in
pogingen om het begrip sanctie operationeel te
definiëren; sanctie is de strafmaatregel jegens veroordeelde gedaagden. Het is denkbaar dat research op
het gebied van vonnissen niet mikt op het onderhavige onderwerp en dat research uitkomsten met
wetenschappelijke voorzichtigheid gehanteerd
dienen te worden.
Met literatuuropgave.
31
Gottfredson, M.R. en M.J. Hindelang. A conside-

ration of telescoping and memory decay biases in
victimization surveys.

Journal of criminal justice, jrg. 5, nr. 3, 1977, blz.
205 -216.
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Aan de hand van de National Crime Survey gegevens
over slachtoffers werd het verband onderzocht tussen
de invloeden van het geheugen en incidenten en
respondenten bij `victimization-surveys'. Vergelijkingen tussen de maandelijkse lijst in politie-rapporten en de lijst van slachtoffers van de interviewers
toonden het bestaan van een geheugeneffect bij
victimization resultaten. Er werden geen belangrijke
afwijkingen gevonden in gegevens van slachtoffers
betreffende de ernst van het incident, of dit nu wel
of niet aan de politie gemeld was. Uit de resultaten
bleek dat, terwijl geheugeninvloeden te vinden zijn
in verslagen van victimization ervaringen, er geen
aanwijzingen zijn dat deze invloeden verband houden
met kenmerken van de respondenten of incidenten
en dat deze minder problematisch zijn voor het
gebruik in een victimization survey dan men zou
verwachten.
Met literatuuropgave.
32
Groth, A.N., A.W. Burgess en L.L. Holmstrom.

Rape: power, anger and sexuality.

The american journal of psychiatry, 134e jrg. nr . 11,
november 1977, blz. 1139-1243 (U.S.A.).
Het gedrag van een aanrander is meestal te verklaren
in termen van macht, woede en sexualiteit. Al deze
aspecten spelen een rol. Het belang van ieder aspect
wisselt echter. Op basis van gesprekken met 137
verkrachters en 92 slachtoffers, trachten de auteurs
de relatieve invloed van ieder van deze drie aspecten
te achterhalen en een typologie op te stellen. Zij
komen tot de conclusie dat er twee hoofdtypen
zijn: verkrachtingen waarbij het streven naar macht
centraal staat, en verkrachtingen waarbij het uiten
van woede overheerst. In geen van de onderzochte
gevallen was de sexualiteit bepalend. Zij bespreken

het belang van deze bevindingen voor de behandeling van verkrachting.
Met literatuuropgave.
33
Janeksela, G.M. Deviants have bad attitudes.
International journal of criminology and penology,
jrg. 5, nr. 4, november 1977, blz. 337-347.
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Aanvankelijk heeft het onderzoek in de gedragswetenschappen zich gericht op de voorspelbaarheid
van het gedrag. Het doel van dit artikel is een model
op te stellen op grond van waarnemingen en attitudes, om het onderzoek, dat gedaan wordt, te
integreren met toekomstig onderzoek. De auteur
behandelt o.m. vragen als 'is er een relatie tussen
attitudes en gedrag', 'attitudes en afwijkend gedrag'
en 'vervreemding en afwijkend gedrag'. Er is, zo
stelt de auteur, een verband vast te stellen tussen
attitude en gedrag door analyse van de sociale rollen
die iemand vervult en de normatieve verwachtingen
van de verschillende rollen. Ook kan inzicht in de
structurele en situationele variabelen voor een deel
de variantie in de gedragsvariabelen verklaren.
Gedragswetenschappers dienen op de hoogte te zijn
van de normen en waarden van de referentie-groepen
van een individu, willen zij in staat zijn het gedrag
op grond van attitudes te voorspellen.
Met literatuuropgave.
34
Johnson, W.T., R.E. Petersen en L.E. Wells. Arrest
probabilities for marijuana users as indicators of
selective law enforcement.

American joumal of sociology, jrg. 83, nr. 3,
november 1977, blz. 681-700 (U.S.A.).
De auteurs geven in dit artikel een analyse van de
geschatte kans op arrestatie voor marijuana-gebruikers. Dit doen zij d.m.v. het combineren van de
arrestatiegegevens met verschillende socio-demografische groepen in drie verschillende rechtsgebieden. Nadat de auteurs inzicht hebben gegeven
in de gevolgde methodes en de daarbij gebruikte
gegevens, geven zij in een aantal tabellen de resultaten weer. Hieruit blijkt o.a. dat in alle drie de
rechtsgebieden de pakkans voor mannen hoger ligt
dan voor vrouwen en voor de werkman weer hoger
ligt dan voor anderen. In twee rechtsgebieden
hebben personen onder de 25 jaar een grotere
pakkans dan anderen. In een ander rechtsgebied is
de pakkans voor negers groter dan voor blanken. De
auteurs trachten hier enige alternatieve verklaringen
voor te geven. Hiertoe bestuderen zij gegevens die
betrekking hebben op de bijkomende omstandigheden bij de arrestaties van marijuana-gebruikers en
de mate waarin de wet gehandhaafd wordt in de drie
gebieden. De auteurs trachten dit te verklaren door
een differentiële rechtshandhaving en een differen-

tiële richtbaarheid. Beide interpretaties zijn hun
inziens consistent met de gegevens.
Met literatuuropgave.

C

35
Káiser, G. Die Bedeutung der Wirtschaftskrimina-

lit& in der Bundesrepublik Deutschland.

Kriminalistik, 32e jrg., nr. 1, januari 1978, blz.
1-10 (B.R.D.).
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De omvang en betekenis van de zware welvaartscriminaliteit in Duitsland blijkt o.m. uit de hoogte
van de veroorzaakte schade die ongeveer vier miljard
DM bedroeg in 1971 en verder uit het hoge aantal
slachtoffers, terwijl het aantal daders beperkt is.
Voorts wordt de welvaartscriminaliteit gekenmerkt
door het feit dat de groep welvaartsdelicten en
-daders zeer gedifferentieerd en heterogeen is samengesteld. Bovendien blijkt het zeer moeilijk om de
delicten op te lossen. Hoewel het mogelijk bleek de
strijd en de strafvervolging tegen deze vorm van
criminaliteit te intensiveren, blijven echter de
resultaten van de strafrechtelijke afdoening achter
bij de verwachtingen hieromtrent.
Met literatuuropgave.

Katz, J. Cover-up and collective integrity: on the
natural antagonisms of authority internal and
external to organizations.
Social problems, 25e jrg., nr. 1, oktober 1977, blz.
3-17 (U.S.A.).
Door personen de hand boven het hoofd te houden
en door het niet handhaven van normen, worden
in praktijk collectiviteiten geïntegreerd en hierdoor
bieden zij duidelijke gevaren voor de morele
kwaliteit van collectieve integriteit. De auteur laat
de spanning zien tussen de autoriteit binnen organisaties en het binnendringen van morele autoriteit
als representant van de externe samenleving. In de
rangen van de 'witte boorden'-mensen construeren
personen autoriteit om interne verhoudingen te
regelen door hun mensen de hand boven het hoofd
te houden tegen extern kritisch onderzoek en door
er van af te zien deze mensen te dwingen hun
verantwoordelijkheden betreffend extern gedefinieerde normen te accepteren. Accepteert men deze
praktijken dan erkennen externe autoriteiten
hiermee de legitimiteit van een morele autonomie
van de collectiviteit. In het artikel worden
verscheidene voorbeelden onderzocht, waarbij steeds
bekeken wordt hoe de autoriteit wordt opgebouwd
om de collectiviteit te integreren door het binnen
dringen van externe autoriteit te verzwakken, hoe
het mogelijk is dat de externe autoriteit dit als
legitiem accepteert, en hoe personen kunnen
afglijden van legitieme gebruiken tot op illegitieme
wijze de hand boven het hoofd houden. Enige

gevolgtrekkingen voor het onderzoek naar afwijkend
gedrag onder 'witte boorden'-dragers en de ervaring
van complexiteit in het beroepsleven worden
besproken.
Met literatuuropgave.
37
Kellens, G. Alternatieven voor de bestraffing van

economische delicten.

Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg. nr . 6,
december 1977, blz. 273-285 (N.).
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In de literatuur, op vele congressen en studiedagen
treft men twee tegenstrijdige stromingen aan bij
discussie over de bestraffing van 'witte boorden'criminaliteit. Velen stellen dat het opleggen van
boetes of administratief afdoen van dergelijk
criminaliteit de ongelijkheid in de hantering van het
strafrecht versterkt. Zij pleiten vaak voor toepassing
van (korte) gevangenisstraf. Anderen stellen depenalisering en decriminalisering centraal en zijn van
oordeel dat toevoeging van met gevangenisstraf
bedreigde delicten en het opleggen van gevangenisstraf over de gehele linie, dus inclusief economische
delicten, bestreden moet worden. De auteur gaat in
op deze standpunten en bespreekt mogelijke uitbreidingen van het arsenaal van bestaande sancties. Hij
stelt, dat het probleem van 'alternatieve straffen' bij
economische delicten een vals probleem is en de
werkelijke problemen van het strafrecht verdoezelt.
Met literatuuropgave.
38
Moseley, W.H. Parole: how it is working.

Journal of criminal justice, jrg. 5, nr. 3, 1977, blz.
185-203.
Dit artikel behandelt enige voorstellen over voorwaardelijke in vrijheidstelling en niet-variabele
vonnissen. De richtlijnen die opgesteld zijn door de
Commissie voorwaardelijke invrijheidstelling in de
Verenigde Staten tonen aan dat beslissingen tot
vrijlating genomen worden om verschillende
redenen: 1) Om de rechtvaardigheid te vergroten.
2) Om de uitleg van variërende beslissingen te
vereenvoudigen. 3) Om de besluitvorming ter
discussie te stellen en door het publiek te laten
evalueren. Het blijkt dat voorwaardelijk vrijgelatenen
meer succes hebben of een relatief kleiner aantal
nieuwe veroordelingen hebben dan op andere wijze
vrijgelatenen. De voorstellen tot niet-variabele
vonnissen verleggen het besluit naar andere gebieden
van het strafrechtstelsel, die minder zichtbaar zijn
en daardoor minder controleerbaar.
Met literatuuropgave.

39
Vianen, A.C. Het interpreteren van criminaliteitstatistieken met behulp van mathematische modellen.

Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg. nr . 6, december
1977, blz. 286-292 (N.).
In dit artikel wordt een model ontwikkeld waarmee,
althans in Nederland, de ontwikkeling van de door de
politie geregistreerde criminaliteit nauwkeurig kan
worden gevolgd. Op basis van dit model wordt een
nieuwe interpretatie gegeven van de criminaliteitsontwikkeling zoals die zich in 1976 manifesteerde.
In plaats van een poging statistische verbanden te
leggen tussen de omvang van de criminaliteit en
oorzakelijk verklarende factoren, wordt in dit model
een analytisch verband in de tijd vastgesteld met
behulp van multiple regressie. Aan de hand van de
criminaliteitscijfers over 1976 wordt geillustreerd
dat met behulp van dit model kan worden vastgesteld
of een ontwikkeling in een bepaald jaar afwijkt van
de ontwikkeling zoals die op basis van de voorafgaande periode (van b.v. 10 jaar) verwacht mocht
worden.
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40
Wodarski, J.S. Anti-social children and labeling
theory: A methodological critique.

Corrective and social psychiatry, jrg. 23, nr. 4,
1977, blz. 122-128 (U.S.A.).
Het uitgangspunt van dit artikel is tweevoudig.
Allereerst onderzoekt de auteur enige methodologische problemen die betrekking hebben op de
labeling-theorie' in Amerika. Op de tweede plaats
schetst hij die variabelen die bij schijnen te dragen
aan het betrouwbaar en waardevol maken van de
labeling-theorie' voor a-sociale kinderen. Als
uitgangspunten van de labeling-theorie' beschouwt
de auteur dat een individu een bepaald gedrag
vertoont, dit gedrag wordt door de labeler' als
afwijkend beschouwd en krijgt daarom het etiket
`a-sociaal'. Vervolgens geeft hij een omschrijving van
a-sociaal gedrag en behandelt de meest essentiële
componenten ervan. Tevens bespreekt hij de afhankelijke en onafhankelijke variabelen die meespelen
bij het toetsen van een bepaald gedrag. In samenhang
met de afhankelijke variabelen gaat de auteur nader
in op de 'expectation theorie', welke ervan uitgaat
dat men meestal datgene in andere mensen ziet, wat
men wil zien. Tot slot merkt de auteur op dat het
beschrijvende onderzoek vervangen dient te worden
door multi-variabele onderwerpen en statistische
procedures. Zijns insziens worden dan pas empirische
relaties getest en ontstaat er dan een systeem waarin
klinische interventie een accurate basis heeft.
Met literatuuropgave.

Reclassering
41
Schmidt, K.M., C.F. Soloman en H. Johnson. The

`artificial conscience'. A new approach to the
rehabilitation of selected criminal offenders by the
int egration of the polygraph into the forensic
behavioral sciences.

Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology methods and therapy, jrg. 23,
nr. 4,1977, blz. 93-100 (U.S.A.).
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Auteurs presenteren een nieuwe bijdrage m.b.t. de
rehabilitatie van de crimineel door een ruimer
gebruik van de polygraaf, die nu op zeer beperkte
schaal als leugen-detector tijdens de strafrechtelijke
procedure dienst doet, en de aanwending van dit
middel door psychologisch onderlegde waarnemers
voor te staan. Op vrijwillige basis en deels voor eigen
kosten zouden geselecteerde criminelen de gelegenheid gegeven moeten worden zich regelmatig polygrafisch te laten onderzoeken om te bewijzen dat ze
niet zijn teruggevallen in crimineel gedrag. Ondertussen zouden ze therapeutisch begeleid worden. Een
dergelijk 'kunstmatige geweten' zou sommige ego- en
super-ego-defecten bij de crimineel kunnen afzwakken en zo een bijdrage leveren tot zijn resocialisatie.
Om de therapeutische waarde van de behandeling te
optimaliseren zouden aan het licht gebrachte vergrijpen
wèl (strafrechtelijk) geboet moeten worden. Ervaring
met een beperkt aantal gevallen doet de auteurs het
vertrouwen uitspreken dat de behandeling zowel voor
een aantal criminelen als voor de staatskas gunstige
perspectieven biedt.
42
Smit, N.W. de. De heroine als epidemie bestreden:
reclassering en algemeen beleid.

Proces, jrg. 56, nr. 1, januari 1978, blz. 12-18 (N.).
De auteur behandelt de vraag, welke bijdrage de
reclassering zou kunnen leveren tot het algemeen
beleid op het gebied van de bestrijding van heroïneverslaving. Hij geeft eerst een omschrijving van
doelstelling en organisatie van de reclassering. Daarna
bespreekt hij de relatie die bestaat tussen overheidsbeleid en reclasseringswerk, evenals de epidemologische benadering van heroineverslaving als
maatschappelijk vraagstuk. Tenslotte formuleert
de schrijver een aantal uitgangspunten vanuit de
reclasseringsvisie voor het algemeen beleid op
plaatselijk niveau.
43
Veen, R.W. van. Taak en positie van de reclassering.

Proces, 56 jrg., nr. 12, december 1977, blz.
253-269 (N.).

De in 1974 door fusie ontstane Algemene Reclassering Vereniging (A.R.V.) is in hoofdzaak een
vereniging van reclasseringsambtenaren zelf en doet
denken aan een zelfstandig geworden ambtelijke
dienst. In het bestuur bestaande uit 12 leden zitten
echter naast vijf werkende leden ook zeven gewone
leden. De A.R.V. ziet zichzelf wat haar werkende
leden betreft als een bond van hulpverleners die
veelal zonder reserve de taak van het maatschappelijk werk op hun eigen werk van toepassing achten.
In dit werk en met name in de relatie justitiereclassering zijn diverse spanningsvelden aan te
wijzen. Mede aan de hand van de 'Discussienota
concretiseringsdoelstelling 1976' gaat de auteur in
op de relatie justitie-reclassering, de voorlichtingsrapportage, de taakomschrijving van de A.R.V. en
de taak van de reclassering bij alternatieve sancties.
De auteur ziet voorlichting — met mate — en
hulpverlening — waar mogelijk — als een secundaire
taak van de strafrechtspleging. De rol van de reclassering is gebaseerd op de functie die het strafproces
haar toekent.
44
110

Voorlichting in strafzaken.

Proces, 56e jrg., nr. 2, februari 1978, blz. 39-45.
Dit artikel geeft in 't kort de inhoud weer van het
eindverslag van de contactcommissie reclasseringrechterlijke macht in het arrondissement
Leeuwarden. In dit rapport wordt weergegeven wat
de commissieleden relevante criteria vinden voor de
beslissing om wel of niet een voorlichtingsrapport
aan te vragen. Daarnaast worden beleidstheoretische
en praktische punten m.b.t. de voorlichtingsrapportage onder de loep genomen. Ten eerste acht
men de aanvrage van een rapport wenselijk in geval
er naar het aanvankelijke oordeel van het openbaar
ministerie een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal
worden opgelegd. Tevens dient bij zedendelicten
altijd een rapport te worden aangevraagd. Ook voor
de winkeldiefstal en het rijden onder invloed acht de
commissie een bijzondere regel t.a.v. de aanvrage van
een rapport op z'n plaats. Met een ruime belichting
van verschillende aspecten van het voorlichtingsrapport geeft de commissie haar mening over de
inhoud en doeleinden ervan.

Politie

45
Fijnaut, C. Corruptie, politie en de rotte-appeltheorie.

Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 7, juli 1977,
blz. 409417 (N.).
Schrijver wijst erop dat het corruptieprobleem bij
de politie vooral benaderd wordt vanuit de zoge-
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noemde rotte-appel-theorie. In deze — aan Amerikaans voorbeeld ontleende — theorie worden
gevallen van corruptie gezien als geïsoleerde incidenten, nu eenmaal verbonden aan het streven naar een
doeltreffende opsporing. Overeenkomstig deze
theorie worden corrupte politiemannen voorgesteld
als de enkele rotte appels die zo snel en heimelijk
mogelijk uit de volle mand gaaf fruit moeten worden
verwijderd. Ook bij de Amsterdamse corruptieaffaire wordt deze theorie gehanteerd, zo constateert
de schrijver, door in elk geval de autoriteiten die bij
de behandeling van deze affaire betrokken zijn. Het
aanhoudende zwijgen van het O.M., de inschakeling
van de rijksrecherche en de krachtige en afwerende
reactie van de burgemeester van Amsterdam en de
hoofdcommissaris van politie ter plaatse dat het
hier om een 'individuele zaak' en 'bedrijfsongevallen'
gaat, zijn aanwijzingen hiertoe. Wie zich wil distantiëren van deze theorie en een meer genuanceerde
visie nastreeft, kan voorlopig het best zijn heil
zoeken in een vergelijking van belangrijke punten
uit Amerikaanse verklaringen voor corruptie bij de
politie met situaties bij de politie in Amsterdam.
Leiddraad zou moeten zijn de visie van de gewezen
hoofdcommissaris van politie te New York, Patrick
Murphy: 'The rotten apple' theory won't work any
longer. The task of corruption control is to examine
the barrel, not the apples'.
46
Guyot D. Police departments under social science
scrutiny.

Journal of criminal justice, 5e jrg., nr. 2, zomer
1977, blz. 105-117 (U.S.A.).
In veel onderzoek naar het functioneren van de
politie wordt de individuele politieman als analyse
eenheid gehanteerd. De organisatie als zodanig en de
principes achter deze organisatie blijven vaak buiten
het onderzoek. Een achttal recente studies worden
besproken om dit te illustreren en om het belang van
een drietal uitgangspunten te benadrukken. Belangrijk is: aandacht voor de organisatorische eenheid
van korps, analyse van subgroepen en aandacht voor
de omgeving waarin de politie organisatie functioneert.
Met literatuuropgave.
47
Murphy, P.V. Pol icing in the. United States of
America.

International review of criminal policy, nr. 33, 1977,
blz. 45-52.
Met een historische introductie laat de auteur in dit
artikel de bijzondere situatie in de V.S. zien waar in
tegenstelling tot de meeste andere democratieën geen
eenvormig politiekorps bestaat. Er is sprake van
38.000 gescheiden departementen met een algemene

politiemacht, elk onafhankelijk en gebaseerd op een
plaatselijke jurisdictie. In het artikel gaat de auteur
verder in op de stedelijke politieafdelingen. Met een
korte beschouwing over de opleiding van de politieofficier geeft de auteur een schets van diens rol in de
organisatie. Na een uitgebreide toelichting op de
nieuwe visie over de functie van de politiefunctionaris
beschrijft de auteur de wijze waarop in de toekomst
de politie moet worden georganiseerd. Hij besluit
zijn artikel met een aantal aanbevelingen in dit
opzicht.
48
Ray, G. Ponce militancy.
Crime and social justice, nr. 7, lente-zomer 1977,
blz. 40-49 (U.S.A.).

112

In dit artikel geeft de auteur een beschouwing over
de toegenomen bereidheid van lagere politiefunctionarissen om de tactiek van vakbonden te gebruiken
teneinde hun economische doelen te bevorderen. Een
korte geschiedenis van de politie-organisaties wordt
geschetst, alsmede de invloed van de veranderde
economische en politieke condities van de recente
decennia op de strijdvaardigheid van de politie.
Geconcludeerd wordt onder meer dat de toegenomen
organisatiegraad en strijdvaardigheid van de politie
niet geinterpreteerd moet worden als een teken dat
de politie zich voegt bij de arbeidersklasse, noch als
een indicatie voor een groeiende politiestaat. Het
moet eerder gezien worden als een aspect van de
vraag hoe tegenstellingen in de samenleving ook
voortgebracht worden in het staatsapparaat en als
een reflectie van de problemen waarmee de heersende
klasse oog in oog staat om de geloofwaardigheid en
betrouwbaarheid van de politie te handhaven.
Met literatuuropgave.
49
Sherman, Li. Policewomen around the world.
International review of criminal policy, nr. 33, 1977,
blz. 25-33.
In dit artikel gaat de auteur nader in op de rol van de
vrouw bij de politie in de V.S., Australië, Canada,
verschillende Westeuropese landen alsmede Iran,
Japan, Venezuela en Urugay. Hij constateert in elk
land dat de vrouw een steeds algemenere taak heeft
gekregen. Werd zij aanvankelijk uitsluitend ingezet
voor de vrouwelijke delinquenten en de jeugdigen,
steeds meer krijgt zij een algemene politietaak. De
mate waarin van deze ontwikkeling sprake is, hangt
nauw samen met de algemene emancipatiegraad van
de vrouw in die betrokken samenleving. Per land
geeft de auteur een uitgebreid overzicht van de taken
waarbij vrouwen worden ingeschakeld. Uit de
historische toelichting blijkt, dat de ontwikkelingen
vergelijkbaar zijn.

50
Spitzer, S. en A.T. Scull. Privatization and capitalist
development: the case of the private police.

Social problems, 25e jrg., nr. 1, oktober 1977, blz.
18-29 (U.S.A.).
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Een aantal samenhangen tussen particuliere bewaking
en de ontwikkeling van het kapitalistische economische systeem worden in dit artikel onderzocht. De
auteur is van mening, dat het bestaan van op winst
georiënteerde politieapparaten begrepen moet
worden als een onderdeel van een grotere beweging
naar uitbreiding van kapitalistische controle over het
arbeidsproces en over de rationalisatie van de
productieve activiteit. Drie verschillende stadia in
het particularisme bij het politieapparaat worden
besproken: bewaking als stukwerk, bewaking in het
industriële tijdperk en bewaking onder corporatief
kapitalisme. Hierbij wordt speciaal aandacht
geschonken aan de manier waarop deze apparaten de
prioriteiten blootleggen en de beperkingen van de
kapitalistische ontwikkeling weerspiegelen. Het
wisselende evenwicht tussen particuliere en algemene
'misdaad controle' wordt eveneens onderzocht als
deel van de veranderende verhouding tussen bewaking
en de politieke economie van onze samenleving.
Met literatuuropgave.
51
Vredeveld, G. Gezinscrisisinterventie door de
politie.

Algemeen politieblad, 127e jrg., 7 januari 1978, nr.
1, blz. 3-11, 21 januari 1978, nr. 2, blz. 32-37,4
februari 1978, nr. 3, blz. 66-71 (N.).
In dit over drie afleveringen verspreid artikel
zet de schrijver eerst de begrippen crisis, (gezins)crisisinterventie in een theoretisch kader. Vervolgens worden twee projecten beschreven en vergeleken
uit respectievelijk Louisville en New York waar met
gezinscrisisinterventie door de politie geëxperimenteerd is t ook worden een tweetal door de auteur
verrichte onderzoekjes gepresenteerd over het
feitelijk voorkomen en de resultaten van gezinscrisisinterventie door de politie in twee Nederlandse
gemeenten, Ede en Apeldoorn. Ten slotte worden
behandeld de wijzen van interveniëren en de hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden. Omdat
gezinscrisissituaties zich nogal eens voordoen op
tijdstippen dat hulpverlenende instanties gesloten
zijn (weekends, feestdagen) is de politie vaak de
aangewezen instantie hulpverlenend op te treden.
De auteur pleit ervoor politieambtenaren een aanvullende cursus te geven speciaal gericht op het interveniëren in crisissituaties, met dien verstande dat het
niet de bedoeling is dat de politie een rijdend
psychiatrisch consultatiebureau wordt. Het aantal
geweldsmisdrijven tussen gezinsleden zou verminderd
kunnen worden wanneer het personeel van de
surveillancedienst binnen een politiekorps op de
hoogte zou zijn met interventietechnieken en verwij-

zingsmogelijkheden. Gezinsmoeilijkheden zouden
dan ook in veel gevallen buiten het politiebureau
tot een oplossing kunnen worden gebracht en niet
binnen zoals tegenwoordig vaak voorkomt. De
schrijver besluit met een aantal concrete suggesties
voor training in crisisinterventie.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen
- 527
Fock, E.P. von en C. Kelk. Rechtspositie
gedetineerden: dwangpositie voor de bewaarders?

Balans, 8e jrg., nr. 9/10, oktober/november 1977,
blz. 1-6 (N.).
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Na een schets van de ontwikkelingen in de rechtspositie van gedetineerden bespreken de auteurs de
op 23 mei 1977 in werking getreden 'wet rechtspositie gedetineerden'. De in deze wet geformuleerde
beklagregeling geeft gedetineerden de mogelijkheid
over een aantal met name genoemde beslissingen van
een directeur in beklag te gaan. Met name gaan zij in
op de positie van de bewaarder. De rechtspositie van
de bewaarder is vergeleken met die van de gedetineerde niet achtergebleven. De auteurs zijn van
mening dat een directie die handelt volgens moderne
penitentiaire inzichten en in overeenstemming met
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van geen
enkele Commissie van toezicht, aktief of minder
aktief, veel heeft te vrezen. Slechts een directie die
duidelijk te kort schiet kan het moeilijk krijgen en
dit zal juist het bewakingspersoneel in een dwangpositie brengen.
53
Farmer, R.E. Cynicism: a factor in corrections work.

Journal of criminal justice, jrg. 5, nr. 3, 1977, blz.
237-246 (U.S.A.).
Cynisme is al sinds lang een eigenschap van politiefunctionarissen. Men heeft onderzoek gedaan om
de niveaus van cynisme, die men vindt onder
resocialisatiewerkers vast te stellen. Er werd gebruik
gemaakt van een cynisme test (20 vragen) gebaseerd
op Niederhoffer's test bij zijn studie over de New
Yorkse politie, deze was echter aangepast aan de
setting. Uitkomst was éen vrij hoog niveau van
cynisme bij resocialisatie-ambtenaren, vooral bij
diegenen, die werkzaam waren in behandelingstehuizen.
Met literatuuropgave.
54
O'Leary, V., D. Duffee en E. Wenk. Developing
relevant data for a prison organizational development
program.

Journal of criminal justice, 5e jrg. nr . 2, zomer 1977,
blz. 85-103.(U.S.A.).
In de afgelopen jaren is er vanuit diverse hoeken
scherpe kritiek geuit op het gevangeniswezen. Velen
benadrukken dat gevangenisstraffen plaats moeten
maken voor sancties die in de vrije maatschappij ten
uitvoer gelegd kunnen worden. Het verbeteren van
het gevangeniswezen zou dan ook het gevaar met
zich kunnen brengen dat gevangenissen een langer
leven beschoren is dan wenselijk ware. De auteurs
betogen dat dit geen reden mag zijn van verbeteringen
af te zien, al was het alleen maar omdat het
onrealistisch is aan te nemen dat de meeste gevangenissen voor volwassenen op korte termijn gesloten
zullen worden. In dit artikel wordt een poging
beschreven, technieken te ontwikkelen om veranderingen te verwezenlijken. Bij deze poging waren de
direkteuren van een zestal gevangenissen, de staf en
gedetineerden van één gevangenis betrokken. Ideeën
en technieken ontleend aan de literatuur met
betrekking tot organisatieontwikkeling worden
toegepast op een onderdeel van het strafrechtelijk
systeem.
Met literatuuropgave.

115
55
Speiglman, R. Prison psychiatrists and drugs: a case
study.

Crime and social justice, nr. 7, lente-zomer 1977,
blz. 23-39 (U.S.A.).
De auteur doet in dit artikel verslag van een casestudy naar het werk, de dagelijkse praktijk en de
ideologie van forensische psychiaters die verbonden
zijn aan een zeer grote gevangenis waar geestelijk
gestoorde gevangenen verblijven. Uitvoerige aandacht
wordt besteed aan de functie van psycho-farmaca voor
het ordelijk verloop van de gang van zaken in de
gevangenis. Geconcludeerd wordt onder meer dat de
psychiaters weliswaar pretenderen de gevangenen te
helpen, maar dat zij in feite fungeren als bewaarders
die garant staan voor een gei:led functioneren van
het repressieve staatsapparaat.
Met literatuuropgave.
56
Steller, M., en W. Homaers. Zur behandlungsmotivation von Delinquenten.

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 60e jrg., nr. 5, oktober 1977, blz. 279-285
(B. R.D.).
In dit empirisch onderzoek werd nagegaan in
hoeverre gevangenen motivationele kenmerken voor
een psychotherapie bezitten. Daarbij werden de
volgende onderzoeksinstrumenten gebruikt. Ten
eerste konden de proefpersonen uit een lijst van
zelfbeschrijvingen die kiezen welke het meest op hen
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van toepassing waren (zgn. probleem-uitspraken).
Ten tweede werden vragen gesteld met betrekking
tot vijf afzonderlijke motivationele variabelen t.w.
1) ontevredenheid ten opzichte van zichzelf en 2) ten
opzichte van anderen, 3) behoefte om te veranderen,
4) behoefte aan hulp en 5) verwachting omtrent
vooruitgang. 211 jeugdige mannelijke delinquenten
werden vergeleken met 207 scholieren. Met behulp
van een classificatieprocedure werd nagegaan of de
proefpersonen gegroepeerd konden worden in
bepaalde therapie-motivatie-syndromen (TMS).
Aangetoond werd dat de scholieren slechts op basis
van toeval en daarentegen een significant groot aantal
delinquenten ingedeeld konden worden in de
volgende TMS-groepen: ontevredenheid ten opzichte
van zichzelf/wens tot verandering en ontevredenheid
ten opzichte van anderen/behoefte aan hulp, een en
ander telkens met hogere resp. lagere verwachtingen
omtrent vooruitgang. Voorts bleek dat delinquenten
met gunstige motivationele kenmerken (ontevredenheid ten opzichte van zichzelf/behoefte aan verandering) kortere gevangenisstraffen ondergingen dan de
personen in de andere groep (ontevredenheid ten
opzichte van anderen/behoefte aan hulp). De
auteurs concluderen dat met behulp van de
beschreven diagnostische procedure therapeutische
doelen geformuleerd kunnen worden voor de delinquenten die behandeling nodig hebben, maar die
gekenmerkt worden door ongunstige motivationele
variabelen.
Met literatuuropgave.
57
Thomas, J.E. en T.A. Williams. Change and

conflict in the evolution of prison systems: old
dilemmas, emergent pro blems and future strategies.

International journal of criminology and penology,
jrg. 5, nr. 4, november 1977, blz. 349-365.
Dit artikel behandelt het proces van verandering en
conflict dat kenmerkend is geweest voor de ontwikkelingen van systemen in gevangenissen. Conflicten
tussen de geüniformeerde staf, wier voornaamste
taak is de handhaving van rust en orde, en nieuwe
stafgroepen die alternatieve strategieën (zoals
therapie en welzijn) beoogden. De schrijvers willen
onderzoeken of er in de relaties tussen deze twee
typen staf samengewerkt kan worden of dat hierin
mogelijkheden voor crises liggen. Als er menselijker
leefomstandigheden geschapen moeten worden bij
detentie, zullen we ons opnieuw moeten bezinnen
op het doel van de detentie. Pogingen om veranderingen aan te brengen, blijven zoals de schrijvers aan
een voorbeeld laten zien, uitzonderingen. Vernieuwingen schijnen slechts mogelijk bij nieuw te
bouwen gevangenissen, de remmende factor ligt bij
de gevestigde mening, die bestaat over gevangenissen.
Met literatuuropgave.

58
Veno, A. en M.J. Davidson. Prison violence: some
different perspectives.

International journal of criminology and penology,
jrg. 5, nr. 4, november 1977, blz. 399-409.
Geweldpleging in gevangenissen is een algemeen
voorkomend verschijnsel en wordt beschouwd als
iets onvermijdelijks. In deze studie gaat het om twee
verschillende soorten theorieën om geweldpleging
in gevangenissen te analyseren: a) om ethologischvergelijkende theorieën en b) om leer-theorieën in
het algemeen en sociale leertheorieën. Duidelijk
blijkt dat de zogenaamde onvermijdelijke agressie,
die het gevolg is van situatieve of intermenselijke
factoren en die men zo kenmerkend vindt voor het
leven in gevangenissen, aanzienlijk verminderd kan
worden. Volgens de schrijvers is psychologische en
fysieke agressie voorlopig (tot alternatieven voor
opsluiting algemeen geaccepteerd en ingevoerd zijn)
te beschouwen als het gevolg van sociale en
omgevingsfactoren.
Met literatuuropgave.
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Kinderbescherming
59
Hackler, J., J. Brockman en E. Luczynska. The
comparison of role interrelationships in two juvenile
courts: Vienna and Boston.

International journal of criminology and penology,
jrg. 5, nr. 4, november 1977, blz. 367-397.
Bij een poging om het functioneren van kinderrechters in twee verschillende culturen te vergelijken,
dient de grootste voorzichtigheid in acht genomen te
worden. Het Wener gerecht is een gecentraliseerd
systeem, terwijl men in Boston kleinere gerechten
kent voor verschillende districten. Over het geheel
genomen zijn de culturele verschillen minder belangrijk dan de structurele. Hoewel bij het ene gerecht
meer tijd besteed wordt om schuld vast te stellen,
zijn de uitkomsten hetzelfde, 90 tot 95% van de
jongeren wordt schuldig bevonden en wordt dan
zeer mild behandeld door de rechter. Humane
factoren zijn er kennelijk van invloed, deze worden
door de gezagsdragers goed in acht genomen. Terwijl
men in de Verenigde Staten een aparte afdeling
kinderpolitie heeft, worden in Wenen meer vrouwen
ingezet voor het werk onder de jeugd. Zij hebben
bij hun opleiding het accent liggen op de sociale
kant en daardoor nauwer contact met het gerecht
dan hun mannelijke collega's in Boston. De
schrijvers behandelen nog enkele verschillen, maar
besluiten met de hoop dat er in de toekomst technieken ontwikkeld zullen worden om de vragen
duidelijker en direkter te stellen.
Met literatuuropgave.
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Slagter, S. Ontwikkelingen in het jeugdstrafproces.
Proces, 56e jrg., nr. 2, februari 1978, blz. 29-38.
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De auteur gaat in dit artikel nader in op een drietal
vragen m.b.t. het jeugdstrafrecht. Allereerst geeft
hij aan wat de doelstelling van het jeugdstrafrecht
is en vraagt zich dan af of het huidige sanctiepakket
toereikend is. Vervolgens beantwoordt hij de vraag
naar de gevolgen van de verlaging van de meerderjarigheid voor het jeugdstrafrecht. Tot slot gaat hij
na in hoeverre het jeugdstrafrecht en de daarbij
behorende processuele regels overeenstemmen met
de ontwikkelingen in het denken over de juridische
emancipatie van de minderjarigen. Bij zijn beschouwing van de doelstelling van het jeugdstrafrecht
toont de auteur uitgebreid aan hoe weinig aandacht
dit deel van het recht heeft gekregen. Nadat de
auteur geconstateerd heeft dat het straffen-arsenaal
vrij beperkt is, bespreekt hij de voor- en nadelen van
de Community Service Order als alternatief. Met een
overzicht van de bijzondere regels die gelden in het
jeugdstrafrecht komt de auteur tot een aantal
conclusies. Naar zijn mening is een betere
specialisatie van de strafrechter wenselijk en een
uitbreiding van het sanctiepakket noodzakelijk.
Met literatuuropgave.

Psychiatrische zorg
61
Ehret, A. Stations- bzw. Therapiekonzept einer
forensisch-psychiatrischen Station eines psychktrischen Krankenhauses.

Monatsschrift fUr Kriminologie und Strafrechtsreform, 60e jrg., nr. 5, oktober 1977, blz. 297-304
(B.R.D.).
In dit artikel wordt een gesloten afdeling van een
psychiatrische inrichting beschreven, waarin zowel
geestelijk gestoorde delinquenten als niet-delinquente
patiënten verblijven. Deze patiënten hebben onder
meer een ernstig hospitalisatiesyndroom en/of
ernstige gedragsstoornissen gemeen. Beide groepen
patiënten ontvangen dezelfde medische en psychiatrische behandeling. Naast medicamenteuze therapie
en socio-therapeutische aanpak wordt de nadruk
gelegd op gedragsmodificerende technieken. Deze
verschillende therapeutische benaderingen worden
in het kort beschreven, waarbij de nadruk ligt op
organisationele aspecten.

Drugs
62
Dingemans, P.M.A.J. Enkele aspecten van heroineverslaving en -behandeling.

Intermediair, 13e jrg., nr. 41, 23 december 1977,
blz. 49-55 (N.).
De schrijver doet verslag van een literatuurstudie
met betrekking tot enkele aspecten van heroineverslaving en behandeling daarvan. Deze studie is
voornamelijk gebaseerd op Engelse literatuur; wel
probeert de schrijver enkele lijnen te trekken naar
de Nederlandse situatie. Na het schetsen van wat
historische achtergronden en het definiëren van het
begrip 'verslaving', worden enige recente cijfers met
betrekking tot verslaving aan en de handel in heroïne
vermeld en besproken. Daarbij komt het begrip
'overdosis' ter sprake. Aandacht wordt vervolgens
gewijd aan de verschillende verklarende theorieën
over verslaving. Hierbij wordt ook gekeken naar de
therapeutische aanpakken in het verlengde van het
vorenstaande en de ervaringen die ermee opgedaan
zijn. Tenslotte worden ervaringen besproken die
met methadon en narcotische antagonisten zijn
opgedaan. Mede op basis daarvan wordt een aanbeveling met betrekking tot het gebruik van methadon
als drug gedaan om de heroïneverslaafden op een
bevredigende wijze te behandelen.
Met literatuuropgave.
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63
Doyle, K.M., M.A., Quinones, G. Tracy et al.
Restructuring rehabilitation for women: programs
for the female drug addict.

The American journal of psychiatry, 134e jrg., nr.
12, december 1977, blz. 1395-1399 (U.S.A.).
Twee therapeutische gemeenschappen in Newark
(New Jersey, U.S.A.) voor vrouwelijke verslaafden
kwamen kort na hun oprichting in ernstige moeilijkheden. De auteurs lieten interviews afnemen en
constateerden dat de mannelijke en vrouwelijke stafleden er verschillende denkbeelden m.b.t. doelstellingen en karakteristieken van het aandeel der
vrouwen in het therapeutische programma op na
hielden. De vrouwelijke stafleden hadden zulke
ambivalente gevoelens t.o.v. hun rol en hun (mannelijke) superieuren dat zij moeilijk effectief functioneerden. De auteurs wijzen op de noodzaak de
speciale behoeften van vrouwelijke verslaafden nader
te onderzoeken en aangepaste therapeutische
programma's te ontwerpen. Bovendien moet de
vrouwelijke stafleden geleerd worden hun eigen
idealen en de behoeften van hun cliënten beter te
onderscheiden.
Met literatuuropgave.
64
Edwards, G., E. Kyle en P. Nicholls. Akoholism
admitted to four hospitals in England: III. Criminal
records.

Journal of studies on alcohol, 38e jrg., nr. 9, 1977,
blz. 1648-1664 (U.S.A.).

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het crimineel verleden van gehospitaliseerde alcoholische patiënten. Na de statistische
relatie vastgesteld te hebben tussen alcoholisme en
misdaad — 30% van de mannelijke patiënten had een
crimineel verleden — wordt een beschouwing gewijd
aan de interdependentie van dit verschijnsel. Voorts
wordt ingegaan op het belang van preventieve
activiteiten m.b.t. alcoholisme. Daarvan wordt meer
verwacht dan de behandeling van aan alcohol
verslaafden.
Met literatuuropgave.
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