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Voorwoord 

Zoals gebruikelijk, is gedurende een jaargang 
van Justitiële Verkenningen, één van de nurn- 
mers gewijd aan de kinderbescherming. 
Ditmaal is dat nummer 9, met als onderwerp: 
de uithuisplaatsing van kinderen. Hoewel o T k 
het pleeggezin ter sprake komt, heeft de 
auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de 
plaatsing in tehuizen (justitiële en niet justi iële 
plaatsingen). 
Beantwoord wordt de vraag wat voor kinde en 
in een tehuis geplaatst worden en uit welke 
gezinnen zij komen. Andere vragen die aan Je 
orde komen betreffen het gehele plaatsingsi, 
proces. Tenslotte wordt aandacht geschonken 
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	aan de effecten die de uithuisplaatsing heeft op 
de ouders van de geplaatste kinderen. 
De auteur benadrukt in haar slotopmerkingen 
de schadelijkheid van een langdurige tehuisi, 
plaatsing, vooral van jonge kinderen. Zij hoildt 
een pleidooi voor een snellere definitieve k l uze 
ten aanzien van de toekomst van het in een 
tehuis geplaatst kind, aan de hand van zo o jec-
tief mogelijk vast te stellen criteria. 
Naast het inleidende artikel is een drietal b wer-
kingen van buitenlandse artikelen opgenomén. 
Van Engelse oorsprong is de studie van Nar'cy 
Hazel, getiteld: Nieuwe hoop voor jeugdige 
verschoppelingen; pleeggezinplaatsing voor 
gestoorde en delinquente adolescenten. Be-
sproken worden de opzet en de resultaten van 
het in 1975 gestarte Kent Family Placement 
Project, dat in totaal vijf jaar in beslag heeft 
genomen. Onderzocht is of pleegouders adC.les-
centen met ernstige problemen kunnen helen 
in de maatschappij te functioneren. De res 1- 
taten van het onderzoek geven aan dat de Plaat-
singen die uit dit project zijn voortgevloeid een 
positieve invloed hebben gehad op het mer n-
deel van de onderzochte kinderen. 
Tizard en Hodges bestudeerden het effect van 
vroegtijdige tehuisplaatsing op de ontwikkeling 
bij achtjarige kinderen. In dit (Engelse) onder-
zoek worden vergelijkingen getrokken tussén op 



achtjarige leeftijd geadopteerde, teruggeplaatste 
en in een tehuis gebleven kinderen. Het onder-
zoek wijst op veel punten uit dat er met name 
tussen geadopteerde en teruggeplaatste kinderen 
aanmerkelijke verschillen bestaan. De kinderen 
werden vergeleken wat betreft hun sociale en 
emotionele ontwikkeling en op IQ en lees-
scores. Hoewel dit onderzoek reeds in 1977 in 
artikelvorm werd gepubliceerd, verdienen de 
resultaten ook nu, vijf jaar later, de aandacht. 
Het themanummer wordt afgesloten met een 
artikel in bewerkte vorm van de Amerikanen 
Bush en Goldman en is getiteld: Het psycholo-
gisch ouderschap en het duurzaamheidsprincipe 
in de kinderbescherming: een herwaardering 
en kritiek. Volgens dit principe moet men zich 
hij de beslissingen t.a.v. uithuisgeplaatste 
kinderen uitsluitend laten leiden door het 
principe dat het kind behoefte heeft aan een 
duurzame relatie met een volwassene. 
De auteurs sommen een aantal voordelen van 

4 	het principe op doch laten niet na deze gedachte 
in een uitgebreide beschouwing aan de kaak te 
stellen. 



Uithuisplaatsing van kinderen 

dr. J. Junger-Tas* 

I. Inleiding 
Soms rijzen er in een gezin dermate ernstige 
problemen dat de ouders zich niet meer in 
staat voelen of door derden niet meer in staat 
geacht worden voor hun kind te zorgen. Dah 
kan het besluit vallen het kind uit huis te 

5 	plaatsen. 
In sommige gevallen wenden de ouders zich 
tot een instelling van algemeen maatschappe-
lijk werk, een schooladviesdienst, een M.O.B., 
een schoolarts of een andere hulpverlenendé 
instelling. 
Met behulp en op advies van een dergelijke 
instelling kunnen de ouders overgaan tot wat 
men dan een 'vrijwillige' plaatsing noemt. Dat 
is een plaatsing die tot stand komt zonder 
tussenkomst van justitiële autoriteiten. De 
ouders zelf zijn dan formeel de plaatsers. 
Wanneer men van oordeel is dat het kind 
— door thuis te blijven — 'met fysieke of 
zedelijke ondergang bedreigd wordt' dan kan 
de kinderrechter het kind uithuisplaatsen ir 
het kader van een ondertoezichtstelling. 
In zeer ernstige gevallen kan de rechtbank een 
ontzetting of ontheffing van de ouderlijke 
macht uitspreken, waarbij een voogdijvereni-
ging de voogdij over het kind verkrijgt. De 
voogdijvereniging kan op zijn beurt besluiten 
het kind uithuis te plaatsen. 
Hiermee is nog niets gezegd over de aard van de 
plaatsing. Een kind kan terecht komen in en 
medisch kindertehuis of in een internaat voor 

* De auteur is raadadviseur voor de Kinderbeschérming 
bij het Ministerie van Justitie. 



Bijzonder Jeugdwerk, in een particulier kinder-
beschermingstehuis of in een rijksinrichting, 
in een groot tehuis of in een gezinshuis, in 
een gast- of in een pleeggezin. 

Over wat de omvang van het aantal uithuis. 
geplaatste kinderen betreft beschikken we 
over enige — zij het onvolledige — gegevens. 
(Financieel overzicht jeugdhulpverlening over 
1980; Interdepartementale werkgroep residen-
tiële voorzieningen voor jeugdigen/IWRV, 
1982.) 
Het gemiddeld aantal beschikbare plaatsen 
verdeelde zich in 1980 als volgt over de ver-
schillende sectoren. 
— Volksgezondheid (jeugdpsychiatrie, 

debieleninternaten, medische kinder- 
tehuizen en dagverblijven) 	 5 375 

— Justitie (particuliere en rijksinrich- 
tingen, gezinshuizen en overige 
inrichtingen) 	 7 987 

— C.R.M. (Bijzonder jeugdwerk, 
6 	dagcentra en overige voorzieningen) 	4 104 

— Onderwijs (internaten voor 
schipperskinderen) 	 4 357 

21 823 

Wanneer we bedenken dat deze cijfers betrek-
king hebben op beschikbare capaciteit, zouden 
we hier uit op kunnen maken dat er ongeveer 
zo'n 20 000 kinderen in (semi)residentiële 
voorzieningen verblijven. Bezien we die kin-
deren die onder een kinderbeschermingsmaat-
regel uithuisgeplaatst werden, dan waren dat 
er eind 1980 zo'n kleine 6 000. Hiervan 
was ongeveer een kwart beneden de 12 jaar 
en 7% beneden de 6 jaar. Ervan uitgaande dat 
van de totaal geplaatste jeugdbevolking even-
eens 7 â 10% jonger dan 6 jaar is en zo'n 25% 
jonger dan 12 jaar dan volgt daaruit dat er in 
onze tehuizen ongeveer 5 000 kinderen zitten 
die onder de 12 jaar zijn en zo'n 1 400 â 2 000 
onder de 6 jaar. 
Deze inleidende opmerkingen dienen ertoe de-
lezer enig idee te geven van de populatie waar-
over we het in dit artikel zullen hebben. 

In de volgende paragrafen zullen we bekijken 
wie die kinderen zijn die — voornamelijk in 
tehuizen — geplaatst worden, uit wat voor 
gezinnen ze komen, en wat de reden is geweest 



voor uithuisplaatsing. Andere vragen die aan de 
orde komen betreffen het plaatsingsproces: 
hoe verloopt dit, en welke rol spelen hierin de 
plaatsende en begeleidende instanties. 
We willen er nogmaals op wijzen dat hierbij 
uitgegaan wordt van justitiële èn vrijwillige 
plaatsingen. 
(De vrijwillige plaatsingen vormden in 1979 
en 1980 ongeveer de helft van alle plaatsingen.) 
Tenslotte willen we nog aandacht schenken 
aan de effecten die uithuisplaatsing heeft op de 
ouders van de geplaatste kinderen. Hiermee is 
het proces van de uithuisplaatsing rond. Het 
belangrijke onderwerp van de effecten van 
uithuisplaatsing op de kinderen zelf zal in een 
volgende publikatie aan de orde komen. In dit 
nummer zal op enkele plaatsen hier summie F  
op in worden gegaan. 
Zoveel mogelijk zullen we ons op Nederlands 
onderzoek baseren, maar als dit ontbreekt 
wordt eveneens beroep gedaan op buitenlandse 

7 bronnen. Voor zover dit buitenlandse onder",- 
zoek betrekking heeft op fundamentele zaken 
als de gevolgen van de plaatsing voor de ouders 
en de begeleiding van het gezin, heeft het oázes 
inziens een wijder bereik dan alleen de natici-
nale grenzen en is het ook voor ons van waárde. 

II. De kinderen en hun gezinnen 

1. De kinderen 
We beschikken over Nederlands onderzoek dat 
een goed beeld geeft van de kinderen die in ,een 
tehuis belanden en van hun gezinnen. Bastiáan-
sen deed in 1974 een onderzoek in de provincie 
Limburg, naar alle vrijwillige-, en 1 op de 5 
justitiële plaatsingen (Bastiaansen, 1976). 
Van der Ploeg onderzocht de laatst opgenomen 
kinderen in alle kinderbeschermingstehuizen, 
medische kindertehuizen en internaten vooi -
Bijzonder Jeugdwerk in 1977 (Van der Plojg, 
1979). Tenslotte deden Van der Hooft en 
Mesman Schultz een onderzoek naar Jeugd iTBR 
en B.B.-gestelde jongens* van 1965 tot 1975 
in 2 Rijksinrichtingen voor jongens (Van de ir 
Hooft en Mesman Schultz, 1981). 

* Ter beschikking gesteld van de Regering en geplaatst 
krachtens de maatregel van plaatsing in een inrichting 
voor buitengewone behandeling. 



In de KB-tehuizen zitten, volgens Bastiaansen, 
ongeveer evenveel, en volgens Van der Ploeg 
wat meer jongens dan meisjes. TBR-jongeren 
zijn vrijwel uitsluitend jongens. Onder de 
vrijwillig geplaatsten bleken cie jongens echter 
in de meerderheid (volgens Bastiaansen 8 tegen 
1, en volgens Van der Ploeg 2 tegen 1). 
Er zijn verschillen in leeftijd naar gelang het 
type plaatsing. Kinderen in de medische tehui- 
zen zijn het jongst, gemiddeld 9 jaar, de 
gemiddelde leeftijd in KB-tehuizen is 12 jaar, 
die in BJ-internaten 14 jaar, en de jongens met 
jeugd TBR waren gemiddeld 16,5 jaar en 
behoorden daarmee tot de oudste KB-pupillen. 
Het onderwijsniveau is over het algemeen laag. 
Een zeer groot aantal kinderen volgde buiten-
gewoon onderwijs, nl 38% tegen een landelijk 
percentage van slechts 5%. Na het lager onder-
wijs volgde slechts 24% middelbaar onderwijs 
tegen een landelijk gemiddelde van 68%. De 
gegevens over de TBR gestelde jongens zijn 

8 	vergelijkbaar: ook zij volgden vaker buiten- 
gewoon onderwijs en kenden veel doublures, 
terwijl de helft van hen geen verder onderwijs 
riâ de lagere school volgden. Opvallend is 
verder dat van degenen die in het voortgezet 
onderwijs terecht kwamen, de prestaties over 
het algemeen slecht waren en 90% van hen 
voortijdig de opleiding staakten. 
Dat dit laatste bij velen gepaard ging met 
problemen op school waaronder spijbelen is 
geen wonder. Veelvuldig spijbelen en zwerven 
werden ook door de BJ-internaten als proble-
matiek van de geplaatste kinderen genoemd. 
Gedragingen die voor de KB-populatie werden 
gesignaleerd waren vooral diefstal, weglopen, 
zwerven, sexuele problemen en verwaarlozing. 
De medische kindertehuizen meldden hoofd-
zakelijk psycho-sociale stoornissen als aandoe-
ningen van de luchtwegen, enuresis, opnames 
in het ziekenhuis, voedingsstoornissen en 
vroege verwaarlozing. Van der Ploeg wijst erop 
dat alle jongeren in tehuizen opvallend veel 
lichamelijke klachten vertonen: motorische, 
ademhalings-, sensorische- en spijsverterings-
klachten. 
Voor bijna de helft van de TBR-pupillen geldt 
dat broers en zusters ook met de kinderbescher-
ming te maken hebben gehad. Criminaliteit en 
alcoholmisbruik kwamen veelvuldig voor. 



Broers en zussen werden eveneens frequent 
geplaatst. Justitieel geplaatste kinderen geven 
ook storender gedrag te zien, dan vrijwillig 
geplaatsten. Ze hebben vaker een tehuisverleden 
en werden veelvuldiger als baby verwaarlooá. 
Kinderen uit medische kindertehuizen leefden 
in relatief gunstiger gezinsverhoudingen. 
Praktisch al deze kinderen verbleven vóór oPna-
me in het eigen gezin en zij vertoonden verhou-
dingsgewijs meer lichamelijke en psycho-sorha-
tische klachten en minder storend gedrag zoals 
spijbelen, diefstal, weglopen en zwerven. Dit 
laatste houdt ook verband met hun veel jongere 
leeftijd dan de andere geplaatste kinderen. 
De populatie in de internaten voor Bijzonder 
Jeugdwerk is overwegend ouder dan 12 jaar l . 
Deze jongeren komen minder vaak uit gebr - 
ken gezinnen. Er zijn minder emotionele 
problemen in het gezin en met broers en 
zusters. Wel vertonen deze kinderen meer 
storend probleemgedrag dan de medische 

9 	kindertehuisbevolking. De verblijfsduur in 
het tehuis is voor justitieel geplaatsten gemid-
deld langer dan voor vrijwillig geplaatsten. 

2. Gezinsachtergronden van geplaatste 
kinderen 
Zoals opgemerkt verbleven bijna alle vrijwillig 
geplaatsten vóór opname bij de ouders. Dit 
was slechts het geval voor de helft van de 
justitieel geplaatsten. Deze laatste groep he ft 
tweemaal zoveel tehuizen doorlopen als de 
vrijwillig geplaatsten in KB-tehuizen, terwijl 
die groep weer vaker uithuisgeplaatst was dan 
de andere vrijwillig geplaatsten. Dit gegeven 
is van belang omdat er een significant verbIld 
bestaat tussen het aantal tehuisplaatsingen len 
het voorkomen van gedrags- en relatieproble-
men. Anderzijds hangt deze factor ook sarnen 
met vroege verwaarlozing van het kind en 
criminaliteit van de ouders. 
Justitieel geplaatsten kennen een duidelijk 
ongunstiger gezinssituatie dan vrijwillig 
geplaatsten. Niet alleen zijn de oorspronkelijke 
gezinnen minder intact, maar de onderlinge 
relaties zijn slechter en zowel ouders als broers 
en zussen vertonen aanzienlijk meer probl emen 
(delinquentie, weglopen, sexuele problemeU, 
zwerven). 
Toch bestaan tussen de gezinnen van alle 



geplaatste kinderen ook overeenkomsten. 
Zo komen alle kinderen voornamelijk uit de 
grote steden en uit de lagere sociale klassen. 
Bastiaansen merkt op dat de meeste van deze 
jongeren uit ongeschoolde arbeidersgezinnen 
komen; jongeren uit hogere sociaal-econo-
mische groepen worden zelden in tehuizen 
geplaatst. Vergeleken met algemene gegevens 
over de Nederlandse bevolking komt er onder 
de vaders van de kinderen veel meer werkloos-
heid, alcoholmisbruik en criminaliteit voor. 
In dit opzicht vertonen de ouders van de 
KB-bevolking echter een ongunstiger beeld 
dan de ouders van vrijwillig geplaatsten. De 
vaders waren vaak lang werkloos of arbeids-
ongeschikt en kenden meer werkwisselingen. 
Ze vertoonden meer emotionele stoornissen 
terwijl ook dronkenschap, verslaving en crimi-
naliteit vaker voorkomen. Onder de moeders 
kwam meer ziekte en invaliditeit, emotionele 
stoornissen, prostitutie, dronkenschap en 

10 	verslaving voor. 

Globaal bezien rijst echter een beeld op van 
een populatie van gezinnen waarvan zowel de 
sociaal-economische situatie als de problema-
tiek meer overeenkomsten dan verschillen 
vertoont. De verschillen die wij beschreven, 
hebben niet zozeer betrekking op de aard 
van de problemen als wel op de omvang en de 
ernst ervan. Dit geldt evenzeer voor de 
kinderen. Er zijn voornamelijk graduele ver- 
schillen in ernst van de problematiek. 

III. De redenen voor plaatsing 

De indicatiestelling 
Op welke gronden worden kinderen uithuis-
geplaatst? Deze vraag is eenvoudiger gesteld 
dan beantwoord. Van der Ploeg heeft opge-
merkt dat de perceptie en definitie van de 
problemen die tenslotte tot een plaatsing 
leiden wel eens verband zouden kunnen houden 
met het kanaal via hetwelk een kind geplaatst 
wordt. Zo zal plaatsing via medische kanalen 
veelal een sterke nadruk op psycho-somatische 
gedragsproblemen inhouden, terwijl bij plaat-
sing in een BJ-internaat het accent eerder op 
schoolproblemen zal liggen. 
We beschikken helaas niet over veel onderzoek 
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op dit terrein hoewel 13astiaansen in deze een 
zeer nuttige bijdrage heeft geleverd. Deze stelt 
dat subjectieve kenmerken van de hulpverlener 
een rol spelen: 'naast sociaal-psychologische 
kenmerken zijn o.a. van invloed diens opvatir  
tingen, deskundigheid, probleemgevoeligheicl 
en mate van betrokkenheid' (Bastiaansen, 
1976, p. 93). 
Een recenter onderzoek uit Leiden bevestigt 
deze opmerkingen (Projekt plaatsingsbeleid 
minderjarigen, 1982). De betrokken onder-
zoekers constateren dat in de meeste gevallen 
de verantwoordelijke hulpverlener de enige 
binnen de plaatsende instelling is, die infor-
matie over de situatie heeft en contact met de 
jongere. Die hulpverlener heeft zeer grote 
invloed op de uiteindelijke plaatsingskeuze, 
waarbij bovendien blijkt dat hulpverleners van 
verschillende plaatsende instanties duidelijke 
voorkeuren hebben met betrekking tot bepaalde 
plaatsingsmogelijkheden. Het ziet er naar uit 
dat die voorkeuren vaak een beslissender rol 
spelen bij de plaatsing, dan de problematiek 
van de jongere. 
Bastiaansen geeft aan dat hij zich in zijn 
onderzoek beperkt tot het sociaal-probleem-
gedrag, zoals dit door de plaatsende instanties 
in de aanvrage rapporten wordt vermeld. Hij 
gaat daarbij uit van gedragsstoornissen die een 
functie vervullen in de wisselwerking tussen de 
jeugdige en zijn directe sociale omgeving, á j.1 
onderscheidt dan vijf symptoomgroepen met 
betrekking tot het kind zelf en elf met betr jek-
king tot het gezin en school/werk. 
Wanneer men nu justitiële plaatsingen en 
vrijwillige plaatsingen met elkaar vergelijkt 
met betrekking tot de meest frequent vermelde 
symptomen dan blijkt dat zeven van de tien 
symptomen voor beide groepen kinderen 
vermeld worden en dat slechts verschillen op-
treden met betrekking tot drie symptomen. 
Deze gegevens bevestigen Van der Ploeg's 
stelling dat de verschillen tussen uithuisge-
plaatste kinderen aanzienlijk minder groot 
zijn dan de overeenkomsten, Op te merken 
valt wel dat uitdrukkelijk sociaal onaangep jast 
gedrag zoals spijbelen, weglopen en rondzWer-
ven hoofdzakelijk bij justitiële plaatsingen j 
wordt vermeld, hetgeen te verwachten wasL 
Ook wanneer men de vaakst vermelde gezins- 



symptomen vergelijkt, blijkt dat de verschillen 
veeleer zitten in de ernst dan in de aard van de 
problematiek. Wel komt uit de vergelijking 
naar voren dat de gezinnen van justitieel ge-
plaatsten sterker gedesintegreerd zijn dan de 
gezinnen van vrijwillig geplaatsten: zo is er 
vaker sprake van het uiteenvallen van het gezin 
en van alcoholmisbruik van de vader. Bij alle 
gezinnen meldde men een problematische 
pedagogische aanpak, maar bij justitieel ge- 
plaatsten waren het vaker verzorgingsproblemen, 
huwelijksconflicten, arbeidsproblematiek en 
overmatig alcoholgebruik die van invloed waren 
op de beslissing om het kind uithuis te plaatsen. 
Wij willen in dit verband nogmaals het hier-
boven vermelde Leidse onderzoek noemen. 
Hoewel ook hier de plaatsende instanties onder-
scheid maakten tussen problemen in de gezins-
situatie en meer persoonsgebonden problema-
tiek, bleek uit de concrete omschrijving van de 
problematiek van de laatst geplaatste jongeren 

12 	dat die verschillen veel minder opvallend 
waren. De onderzoekers vinden nauwelijks 
verband tussen de problematiek van de jongere 
en het tehuis waar deze tenslotte in terecht 
komt. Jongeren met gezinsproblemen komen 
in alle typen tehuizen terecht, en dit geldt ook 
voor jongeren die gedrag vertonen dat schade-
lijk is voor anderen. Zij concluderen dan ook 
dat die problematiek van de jongere slechts 
van weinig invloed is op de uiteindelijke plaat-
singskeuze. 

Onderzoek naar plaatsingsadviezen 
Een bijzonder verdienstelijke poging om tot 
een betere indicatie voor uithuisplaatsing te 
komen, is geleverd door de AEPRA-onder-
zoeken* (aanpassing en predictie van aanpas-
sing). Deze onderzoeken hadden als voornaam-
ste doel te komen tot een rationele procedure 
voor het geven van plaatsingsadviezen. Op 
grond van 177 aanvangsgegevens kwamen zij 
tot 16 variabelen die betrekking hadden op 
gezinssituatie en gezinsrelaties, de maatschap-
pelijkheid van gezin en kind; problemen van 
het kind in gezin, op school en met betrek- 

*Het gaat hier om een onderzoek dat gesubsidieerd 
is door de Coördinatie Commissie Wetenschappelijk 

• Onderzoek Kinderbescherming. 



king tot delinquent gedrag; leeftijd en onder- 
wijscarrière en een aantal psychologische 
kenmerken die via tests werden afgenomen. 
De onderzoekers kwamen onder meer tot de 
volgende constateringen: 1 
— het percentage dat volgens het COM-advies 
(combinatie van variabelen) naar huis zou 
kunnen terugkeren lag hoger dan dat nu dobr 
het observatiehuis werd teruggestuurd, nl. 
40-50% tegen 32%. 
— 40% van de kinderen die door het observatie-
huis naar huis werden geadviseerd had volgris 
het COM-advies beter niet naar huis kunne 
gaan. 
— 35% werd door het observatiehuis naar e n 
inrichting geadviseerd, maar had best naar 
huis gekund. 
In het tweede AEPRA-onderzoek is de C01‘(1- 
procedure getoetst op een nieuwe groep pupil-
len afkomstig uit een vergelijkbare populatie 
(Mesman Schultz, 1977). 

13 	De onderzoeker heeft in dit onderzoek eerst de 
adviezen, gegeven door het observatiehuis 
geleken met de adviezen op grond van de COM-
procedure, met betrekking tot de mate van 
aanpassing aan gezin of inrichting. Voor wat de 
advisering naar het eigen gezin of naar een Pleeg-
gezin aangaat bleken beide adviesprocedurds 
even goed. Maar met betrekking tot de advise-
ring naar verschillende soorten inrichtingen 
lijkt het observatiehuisadvies echter superieur. 
Met betrekking tot tehuisplaatsingen besluit 
Mesman Schultz dan ook 'dat de COM-proCe-
dure niet die predictieve kracht bezit, dat Ze 
nu ook maar meteen in haar geheel in de plaats 
kan en/of moet komen van de door het ober- 
vatiehuis gevolgde procedure' (Mesman Schultz, 
1977, p. 58). 
De COM-procedure is door sommigen gekriti-
seerd. Een duidelijke beperking is het feit dat 
ze slechts geldt voor jongens van 12 jaar e I  
ouder en dus niet voor jonge kinderen en 
meisjes*. Mesman Schultz wijst er zelf op 
dat de gegevens die in de COM-scores verw rkt 
worden tenslotte observatiehuisgegevens zijn, 
zodat feilen in dit materiaal onvermijdelijk, in 

* Op dit ogenblik worden pogingen ondernomen 
om de procedure ook voor deze groepen toegankelijk 
te maken. 



de COM-procedures doorwerken. Een voordeel 
van de procedure is zijn betrekkelijke eenvoud 
en snelheid, waardoor men tot COM-adviezen 
over eventuele uithuisplaatsing zou kunnen 
komen voordat tot opname is overgegaan. 
Meer fundamentele kritiek is geleverd door 
Knorth (Knorth, 1980). Deze onderzoeker 
wijst erop hoe moeilijk het is om vanuit 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek op groe-
pen tot voorspellingen met betrekking tot 
individueel gedrag te komen. Hij stelt dat in 
de COM-procedure de invloed van het plaat-
singsmilieu zelf op het aanpassingsgedrag niet 
is verdisconteerd: tehuizen verschillen in 
psycho-sociaal klimaat en de kenmerken van 
een tehuis kunnen van sterke invloed zijn op 
de aanpassing van de pupillen. 

Een ander bezwaar betreft de betrouwbaarheid 
van het instrument: de beantwoording van veel 
vragen impliceert een subjectieve beoordeling 

14 en kan sterk verschillen al naar gelang de per-
soon van de invuller. Een derde bezwaar betreft 
het feit dat bij de definiëring van een 'succes-
volle' aanpassing de jongeren zelf niet gekend 
zijn. Tenslotte signaleert Knorth dat op grond 
van het onderzoek slechts van een betrekkelijk 
geringe stabiliteit van de voorspellende waarde 
van de COM-scores gesproken kan worden, een 
resultaat dat door Mesman Schultz wel onder-
schreven wordt. 
Hoewel veel van deze kritiek gerechtvaardigd 
is, en de resultaten van de AEPRA-onderzoeken 
nog niet optimaal zijn, moet men toch erken-
nen dat het mogelijk blijkt te komen tot veel 
eenvoudiger en sneller adviesprocedures dan bij 
een verblijf in een observatiehuis mogelijk is. 
Daarom blijft dit type onderzoek de moeite 
waard. 

Buitenlandse gegevens 
Tot slot zouden we een Amerikaans onderzoek 
willen vermelden onder 624 New Yorkse 
kinderen beneden de 12 jaar die allen uithuis-
geplaatst werden (Jenkins en Norman, 1972). 
In dit grootscheepse onderzoek waarbij de 
kinderen gedurende vijf jaar werden gevolgd, 
en ook hun ouders, en de begeleiders van de 
plaatsing werden betrokken, heeft men de 
reden voor plaatsing op grond van vier verschil- 



lende bronnen vastgesteld: de plaatsende 
instanties, de begeleidend maatschappelijk 
werker, de moeder, en het bestaand dossier 
materiaal. 
Tot slot werden de gegevens door twee senior-
onderzoekers — onafhankelijk van elkaar — 
beoordeeld. Bij onenigheid werd een derde 
beoordelaar ingeschakeld. Op deze wijze w rd 
tenslotte een nauwkeurig uitgebalanceerde 
klassificatie verkregen. 
De volgende indeling van de gezinnen naar 
redenen voor plaatsing van jonge kinderen 
geeft dan ook een redelijk betrouwbaar beeld 
van de werkelijkheid. 

N = 390 Indeling gezinnen naar voornaamste 
reden voor plaatsing 

— Geestelijke of emotionele 
stoornissen in het gezin 	 22% 

— Gedragsproblemen/stoornissen 
van het kind 	 16% 

— Verwaarlozing of mishandeling 
15 	van het kind 	 14% 

— Lichamelijke stoornissen, ziekte 
van voornaamste verzorger 	 11% 

— Onwil of onvermogen tot verdere 
verzorging 	 11% 

— Disfunctioneren van het gezin/ 
alcohol- en drugmisbruik, zwak- 
zinnigheid, extreme conflicten 	9% 

— Onwil of onvermogen tot verzor- 
ging (buitenechtelijke kinderen) 	8% 

— Afstand of verlating 	 8% 
— Anders 	 1% 

De kinderen die met deze plaatsingen gemoeid 
zijn, zijn te vergelijken met Nederlandse kiáde-
ren die geplaatst worden zowel op grond van 
een maatregel van kinderbescherming als d or 
middel van een 'vrije' plaatsing. 
Samenvattend zouden we willen stellen dat 
noch in ons land noch daarbuiten een deskUn-
dige, overzichtelijke en eenvoudige indicati FF-
stelling voor uithuisplaatsing voorhanden lijkt. 
Het ziet er naar uit dat de beslissing tot uit! 
huisplaatsing door zeer vele objectieve en 
subjectieve factoren wordt beïnvloed. Hier ij 
zijn de sociale status van het gezin, de plaat-
singsruimte die beschikbaar is, de visie en 
perceptie van adviserende bemiddelende, en 
plaatsende instanties waarschijnlijk van grot 
belang. Wat echter wel uit de schaarse gegevens 
naar voren komt is dat relaties en functionren 



van het gezin voor zover deze de leefsituatie 
van het kind ernstig benadelen, de beslissing 
tot uithuisplaatsing sterk beïnvloeden. 

IV. De begeleiding van de plaatsing 
Wanneer het kind eenmaal geplaatst is komt 
na verloop van tijd de vraag aan de orde wat er 
verder zal gebeuren. In het algemeen zeggen 
kinderrechters, plaatsende instanties en werkers 
in het veld dat het voornaamste streven erop 
gericht is de kinderen weer terug naar huis te 
krijgen. In hoeverre dit realiseerbaar is zal zeer 
sterk afhangen zowel van de tehuisleiding als van 
de maatschappelijk werker die kind en gezin 
begeleidt, waarbij het aankomt op een nauwe 
samenwerking tussen plaatsende instanties, 
kinderrechter, tehuisbegeleiding en de ouders. 
Voor wat ons land betreft beschikken we over 
enig Nederlands onderzoek naar de inhoud van 
de begeleiding. Eén van de deel-studies van 
het Amerikaans onderzoek naar uithuisge- 

16 plaatste jonge kinderen bekijkt wat het effect 
is van de begeleiding op het verloop en resul-
taat van de plaatsing in een periode van vijf 
jaar. Beide elementen zullen we hier behandelen. 

Plaatsende instanties, tehuis en gezin 
Een eerste probleem dat door Bastiaansen 
gesignaleerd wordt betreft de vrijwillige 
plaatsingen: in tegenstelling tot de justitiële 
plaatsingen die alleen door officiële KB-instan-
ties gerealiseerd kunnen worden, kan een vrij-
willige plaatsing in principe door elke hulpver-
leningsinstelling worden verricht. Er bestaat 
in feite een vrijwel oneindig aantal plaatsings-
kanalen, en Bastiaansen vond in Limburg 
alleen al zo'n 56 onderscheiden plaatsende 
instanties. 
Is het kind eenmaal geplaatst dan rijst de 
vraag hoe de nu plaatsende instanties, tehuis 
en gezin samenwerken teneinde een zo goed 
mogelijke hulpverlening aan kind en ouders tot 
stand te brengen. Die samenwerking kan ver-
schillende vormen aannemen en meer of minder 
uitgebreid zijn. 
Zo kan het tehuis schriftelijke en/of monde-
linge contacten onderhouden met de plaatsende 
instanties. Deze laatsten kunnen ook in het 
tehuis komen voor de bijwoning van team-be-
sprekingen of voor contacten met het geplaat- 



ste kind. Het tehuis kan eveneens met de oUders 
schriftelijke en/of mondelinge contacten 
onderhonden, of men kan naar de ouders toe-
gaan. Voor al deze samenwerkings- en begel 
leidingsaspecten zijn grote verschillen geconsta-
teerd tussen justitiële plaatsers en vrijwillige 
plaatsers. (Bastiaansen en Michels, 1981.) 
Schriftelijke rapportage door het tehuis aan de 
plaatsende instantie komt aanzienlijk vaker 
voor bij justitiële dan bij vrijwillige plaatsingen. 
De frequentie van het uitbrengen van rappcirten 
neemt bij vrijwillige plaatsingen af naarmaté de 
plaatsing langer duurt. Overigens wordt bij meer 
dan de helft van de justitiële — en 67% van de 
vrijwillige plaatsingen — de gewenste rappor-
tage-frequentie van twee rapporten per jaar 
niet gerealiseerd. Andere contacten van het 
tehuis met de plaatsende instantie komt slechts 
bij de helft van de vrijwillig geplaatsten voer 
terwijl dit bij de justitiële plaatsingen 76% is. 
Over het thuisfront wordt niet altijd aan het 

17 	tehuis gerapporteerd. Bij bijna tweederde van 
de vrijwillige plaatsingen gebeurt dit niet, 
tegen slechts bij 30% van de justitiële plaat l  
singen. Vrijwillig geplaatsten krijgen ook prak-
tisch nooit bezoek van de plaatser, waar dit bij 
de meeste justitieel geplaatsten wel het geval is. 
Bastiaansen constateert dat wanneer kinderen 
eenmaal vrijwillig geplaatst zijn de plaatsende 
instanties zich bijzonder weinig om de kinderen 
bekommeren. 
Hierin lijkt nog weinig verandering te zijn ge-
komen, getuige het recente Leidse onderzoek 
Projekt plaatsingsbeleid minderjarigen (1982). 
Dit onderzoek stelde eveneens vast dat bij 
vrijwillig plaatsende instanties in veel gevallen 
de uithuisplaatsing het eind van de hulpverle-
ning betekende. Alleen justitieel geplaatsten 
hadden nog contact met de plaatser. Dit bé

i
te-

kent dat vrijwillige plaatsers weinig informatie 
verkrijgen over het verloop van de plaatsing 
en er nauwelijks van enige controle achter- 
af sprake kan zijn. 
Terugkerende naar Bastiaansens onderzoe 
bleek dat wat de tehuizen betreft waar 
kinderen vrijwillig geplaatst zijn, de zaak anders 
ligt; het tehuis houdt vaker dan bij justitieel 
geplaatsten schriftelijk contact met de ouders, 
gaat veel vaker op huisbezoek en houdt ook 



vaker gesprekken met de ouders binnen het 
tehuis. 
Voor wat de justitieel geplaatsten betreft moet 
echter een onderscheid gemaakt worden tussen 
voogdij-* en gezinsvoogdijpupillen.** Vooral 
voogdijpupillen hebben weinig contacten met 
het thuisfront. Ook bestaat er een samenhang 
tussen gesprekken met ouders binnen het tehuis 
en huisbezoek: gesprekken met ouders in het 
tehuis gaan samen met frequenter huisbezoek. 
Ten aanzien van de begeleiding van de thuis-
situatie treden analoge verschillen op tussen 
vrijwillig en justitieel geplaatsten. Bovendien 
bleek van de gezinnen van voogdijpupillen 
slechts een vijfde te worden begeleid tegen 
bijna 6070 van de gezinnen waarvan het kind 
onder toezicht werd gesteld. 
Neemt men alle plaatsingen tezamen dan komt 
het er op neer dat slechts in een kwart tot 
ruim een derde van de gevallen gezinsbegeleiding 
werd gegeven, en dat is een teleurstellend resul- 
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	taal. Dit is des te teleurstellender daar het 
onderzoek een duidelijke samenhang vaststelde 
tussen systematische begeleiding door de 
plaatsende instantie, terugrapportage over het 
gezin, deelname aan teambesprekingen in het 
tehuis, en het bezoek aan de jeugdige in het 
tehuis. 
De Werkgroep Jeugdwelzijnszorg Limburg 
— opgericht in de jaren '70 — heeft onder 
meer naar aanleiding van Bastiaansens onder-
zoek gestreefd naar het opzetten van hulpver-
leningscircuits gebaseerd op een netwerk van 
goed op elkaar aansluitende ambulante, semi-
residentiële en residentiële voorzieningen. 
Hiertoe is Limburg verdeeld in vijf regio's 
waarbij in elke regio een lndicatiecommissie 
of Plaatsingsadviescommissie werd opgericht.*** 

* Voogdijpupillen zijn die kinderen die in hoofdzaak 
na ontzetting of ontheffing van de ouderlijke macht 
van de ouders, onder voogdij staan van een voogdij-
vereniging. • 
** Met gezinsvoogdijpupillen worden bedoeld, die 
kinderen die onder toezicht van de kinderrechter staan. 
*** Dit experiment werd door de IWRV geaccep-
teerd en is onderdeel van een landelijke evaluatie van 
Plaatsingsadviescommissies door het onderzoeks-
instituut G.I.T.P. te Nijmegen. Het eindrapport 
van dit onderzoek, dat door de Coördinatiecommissie 
wetenschappelijk onderzoek Kinderbescherming 
wordt gesubsidieerd, wordt eind 1982 verwacht. 



Begeleiding van het pleeggezin 
Een ander Nederlands onderzoek behandel e 
o.m. de begeleiding van pleeggezinnen 
(Weterings, 1977). 
De begeleiding bleek in de eerste plaats sch ars 
te zijn, nl. gemiddeld vier bezoeken per jaa. 
Hoewel meer dan de helft van de pleegouders 
die contacten 'goed' of 'gezellig' vond, voel lide 
ze de bezoeken toch als een soort controle 'op 
hun pleegouderschap. De maatschappelijk 
werkers zelf zagen hun taak veel breder en 
meenden dat zij in de eerste plaats verantw or-
delijk bleven voor de ontwikkeling en toekOrnst 
van de jongere. Toch schatten zij hun invlod 
op het pleeggezin gering. Zowel pleegouders 
als jongere vonden dat zij aan de bezoeken Ivan 
de maatschappelijk werker niet veel hadden, 
hoewel de pleegouders dit over het algemeen 
positiever beoordeelden dan de pleegkindeen. 
Tot slot wil ik een actie-onderzoek vermelden 
dat bij de voogdijvereniging de Opbouw 

19 	plaatsvond, waar men een beslissings- en 
begeleidingsmodel uitwerkte. (Van Harten, 
1978.) 
Ook hier ging het om beslissingen t.a.v. pleeg-
gezinplaatsingen en over hun begeleiding. 
Met betrekking tot dit laatste voorziet het 
model in zeven aspecten waaraan door de 
begeleiding in ieder geval aandacht moet w r-
den geschonken: 
1. de ontwikkeling van het interactiepatroon 
in het pleeggezin 
2. de ontwikkeling van het gevoelsleven van 
het kind 
3. het optreden van het kind in de buiten-
wereld 
4. de (her)beleving door het kind van zijn 
voorgeschiedenis 
5. eventuele problemen in het pleeggezin 
(gedrag van het kind op school, in gezin; 
pedagogische aanpak 	 
6. de vertrouwensrelatie tussen pleeggezin •n 
voogdijvereniging (hulpvraag van ouders; 
beïnvloeding door de maatschappelijk werker) 
7. de mogelijke wens tot naamwijziging 
8. de mogelijke wens tot voogdijoverdrach . 

Het komt me voor dat een begeleiding vol 
dit model veel intensiever zal zijn dan nu 
gebruikelijk is. 

ens 



Tevens lijkt het moeilijk om over bepaalde 
aspecten zoals bijv. de gevoelswereld van het 
kind en zijn beleving van vroeger en nu, werke-
lijk objectieve gegevens te verkrijgen. Men zou 
hiervoor eigenlijk observatietechnieken en 
tests moeten aanwenden, hetgeen voor een 
begeleider waarschijnlijk een te zware taak 
betekent. 
Toepassing van het model door medewerkers 
van de Opbouw heeft volgens Van Harten 
geleid tot aanzienlijke betrokkenheid en satis-
factie. Wanneer het model ook door andere 
voogdij-instellingen zou kunnen worden uitge-
probeerd en geëvalueerd, zou het wellicht op 
grotere schaal toegepast kunnen worden. 
In de hiervoor vermelde Amerikaanse follow-up 
studie onder 624 uithuisgeplaatste jonge 
kinderen vormde de begeleiding van de natuur-
lijke ouders en kinderen één van de deel-onder-
zoeken (Shapiro, 1976). 
De kwantitatieve en subjectieve beoordeling 

20 	door de begeleider van het vermogen van de 
moeder tot verzorging van haar kinderen, en 
van haar houding ten opzichte van het voorge-
stelde behandelingsplan, speelden de voornaam-
ste rol bij de beslissing het kind weer naar huis 
terug te zenden of het voor lange tijd te plaatsen. 
Ongeveer een vijfde van de moeders werd als 
adequate opvoedsters en verzorgsters beschouwd; 
over een derde had men twijfels en zo'n 40% 
werd als zeer inadequaat beschouwd. De eerste 
groep omvatte de moeders wier kinderen ge-
plaatst werden omdat zij lichamelijk ziek waren, 
de laatste de moeders die hun kinderen ver-
waarloosden. 
De frequentie van contacten met moeders en 
met vaders verminderde sterk met de tijd, en 
dit was ook het geval met de waardering over 
de bereidheid van de moeders hulpverlening 
te accepteren. 
Geleidelijk aan werden de moeders als steeds 
negatiever gepercipieerd, en dit had weer tot 
gevolg dat hun vermogen om hun kinderen 
redelijk te verzorgen ook lager werd aangeslagen. 
Het is duidelijk dat de definitie van de maat-
schappelijk werkers over wat adequaat moeder-
schap is, hierbij een belangrijke rol speelde. 
De uithuisgeplaatste kinderen werden oorspron-
kelijk door de hulpverleners gepercipieerd als 
redelijk gezond, normaal ontwikkeld en niet erg 



emotioneel gestoord. De eerste jaren kwam in 
dit beeld weinig verandering. Maar na een jaar 
of drie, vier, gaven de kinderen aanzienlijk rneer 
emotionele stoornissen te zien. Naar de mening 
van de begeleiders vormde de combinatie ván 
herhaald tekortschieten van het eigen gezin 
overplaatsing naar andere tehuizen en het b gin 
van de puberteit voor veel kinderen een te 
grote stress. 
Van de langdurig geplaatsten bevond het meren-
deel zich in een tehuis en een minderheid in 
een pleeggezin. Maar na ongeveer een jaar leef-
den meer kinderen in pleeggezinnen dan in in-
richtingen, en dit percentage liep op tot 62% 
in pleeggezinnen tegen slechts 25% in tehuizen. 
Deze ontwikkeling houdt verband met een 
professionele voorkeur voor pleeggezinnen, 
speciaal voor kinderen die het in tehuizen niet 
goed doen en voor jonge kinderen. Ook heest 
in de V.S. de opvatting dat normale kinderén 
beter in een gezin geplaatst kunnen worden en 

21 	alleen zeer gestoorde kinderen in speciale behan
delingscentra moeten worden opgenomen. 
Gevraagd naar een globale evaluatie van het 
effect van de uithuisplaatsing op de kinderen 
waren de begeleiders niet al te optimistisch. Zij 
meenden dat de plaatsingservaring in een kvyart 
van de gevallen de zelfwaardering van het kind 
had aangetast en in een vijfde het vertrouwén in 
volwassenen. Voor een derde van de kinderin 
verwachtten ze later school- en werkproble en. 
Hoe langer de plaatsing duurde hoe somber er 
de toekomstverwachtingen werden evenals de 
meningen over opgelopen schade. In feite v ■)erd 
het systeem alleen als heilzaam beschouwd 
voor diegene die er snel weer uitkwamen. Het 
ontslagpercentage was overigens het hoogst in 
het eerste jaar en werd daarna steeds lager. 
Met betrekking tot de kinderen is de belang T  
rijkste begeleidingsfactor het grote aantal wisse-
lingen in hulpverleners. Die veelvuldige wiss ielin-
gen komen al in het eerste jaar van de plaating 
voor, en dit blijft zo. 
Een opvallend verband werd gevonden tussen 
hulpverleningsstabiliteit en terugkeer naar luis. 
Als slechts één hulpverlener zich met het geval 
bemoeide was terugkeer naar huis binnen dc 
twee jaar groot; tweederde van de langgeplaat-
sten had daarentegen meerdere hulpverlenes 
gehad. Ook bij constanthouding van de plaat- 



singsduur bleef deze samenhang bestaan. 
Een interessante vraag is ook of opleiding en 
ervaring van de werkers van invloed zijn op het 
weer naar huis gaan van het kind. Opleidings-
verschillen hielden hiermee niet verband maar 
ervaring wel: werden kind en gezin begeleid 
door een ervaren hulpverlener dan was de kans 
op terugkeer naar huis aanzienlijk groter dan 
wanneer de hulpverlener weinig ervaring had. 
Onverwacht was de bevinding dat de contact-
frequentie met het gezin samenhangt met de 
perceptie door de hulpverlener van verbetering 
van gezinsomstandigheden. Die contactfrequentic 
werd in hoge mate bepaald door het verlangen 
van het gezin het kind weer thuis te krijgen, en 
met name door de initiatieven van de moeders in 
dezen. Dit alles had duidelijk effect op de terug-
keer van het kind in het gezin. Die terugkeer 
was sterk afhankelijk van het beeld dat de hulp-
verlener van de moeder had. 
Als de hulpverlener de moeder zag als over het 
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	algemeen opgewassen tegen haar taak, niet al 
te gestoord, iemand waarmee 'gewerkt' kan 
worden, die contacten met de instelling niet zou 
laten verlopen, en een positieve houding had ten 
opzichte van de hulpverlener, als iemand die 
haar kind dikwijls bezocht en zich schuldig of 
ontevreden voelde over de plaatsing, dan waren 
de kansen op terugplaatsing van het kind naar 
huis aanzienlijk. 
De evaluatie van de hulpverlener en de contact-
frequentie waren beiden van grote invloed op de 
beslissing om het kind weer naar huis te zenden. 
Hiernaast waren er ook nog andere factoren van 
belang. Zo was de kans op terugplaatsing voor 
kinderen die uithuisgeplaatst waren omdat hun 
moeder ziek of gehospitaliseerd was, en kinde-
ren waarvan de plaatsingsreden het eigen gestoor-
de gedrag was, groter dan voor de overige kin-
deren. 

V. De ouders van uithuisgeplaatste kinderen 

Wanneer over gevolgen van uithuisplaatsing ge-
sproken wordt heeft men het gewoonlijk alleen 
over de desbetreffende kinderen. Slechts zelden 
worden de ouders bij de beschouwingen betrok-
ken. Hiermee verdwijnt in feite een zeer belang-
rijk deelnemer aan het plaatsingsproces uit het 
blikveld, en dat is des te merkwaardiger in het 



licht van de bewering van de plaatsende instan-
ties dat zij terugplaatsing van het kind naar het 
gezin als uitgangspunt van hun beleid nemen. 
Daarom zullen we in deze paragraaf aan de be-
leving van uithuisplaatsing door de ouders, én in 
meer specifieke zin door de moeders aandac t 
besteden. 

Beleving van de plaatsing 
De voornaamste gevoelens die op het moment 
van de plaatsing naar voren kwamen werden 
door een meerderheid van de moeders in het 
Amerikaanse follow-up onderzoek als volgt bm-
schreven: droefheid, leegheid, boosheid, verbit-
tering, ongerustheid, zenuwachtigheid, schaam-
te en schuldgevoelens (Jenkins en Norman, 
1972). 
Onder de moeders kwam echter aanzienlijke 
variatie in gevoelens voor. Dit hield sterk ver -
band metmet de reden voor uithuisplaatsing. 
Zo meldden moeders die niet meer voor hun 

23 	kinderen wilden of konden zorgen wel boosF- 
heid, verbittering en schaamte maar ze waren 
niet zenuwachtig of ongerust. Moeders met 
geestelijke en emotionele stoornissen waren 
volgens eigen opgave erg zenuwachtig en 'onge- 
rust, maar voelden zich niet beschaamd. 
Wanneer de voornaamste plaatsingsgrond het 
gestoorde gedrag van het kind zelf was, of af-
stand of verlating, dan waren de moeders voor -
al opgeluchtopgelucht en dankbaar, terwijl gevoelens 
van verbittering, boosheid en schaamte afwezig 
waren. 
Lichamelijke ziekte en hospitalisering van de 
moeder als reden voor plaatsing, ging vooral 
gepaard met gevoelens van leegheid, murwheid, 
nervositeit, ongerustheid en schaamte. Al deze 
kinderen waren jonger dan 6 jaar, behalve d re 
gedragsgestoorde kinderen die tussen de 6 en 
12 jaar oud waren (Jenkins en Norman, 1975). 
Ook de wijze waarop de instelling werd be-
schouwd hing samen met de plaatsingsreden. 
Zo waren ouders bij vrijwillige plaatsing ge-
neigd de instelling te beschouwen als hulp-
verlener aan gezinnen in nood, terwijl in geval 
van een kinderbeschermingsmaatregel de ouders 
meenden dat de instelling zich ten onrechte de 
rechten van de ouders en de zorg voor het kind 
toeëigende. Dit laatste is niet zo verwonderlijk 
daar het hier dikwijls ging om verwaarlozing, 



kindermishandeling of grove nalatigheid, en de 
ouders in kwestie wrok koesterden over de 
interventie van de autoriteiten. 
Als de kinderen eenmaal geplaatst zijn treden 
weer andere gevoelens op de voorgrond. 60% 
van de ouders verklaarde dat ze regelmatig 
piekerden over het kind, waarbij vooral de 
angst dat het kind ziek of gewond zou worden 
genoemd werd. Merkwaardig genoeg waren 
deze angsten dikwijls projecties van de omstan-
digheden die tot plaatsing geleid hadden: ver-
waarlozende moeders waren bang dat het kind 
verwaarloosd zou worden en mishandelende 
moeders vreesden voor mishandeling. 
Zes maanden na plaatsing van het kind werden 
de moeders geïnterviewd, en twaalf maanden 
na plaatsing de vaders. Eén van de vragen was 
of hun gevoelens ten aanzien van de plaatsing 
in die tijd veranderd waren. De helft van de 
moeders en 40% van de vaders gaf zo'n ver-
andering toe. De meesten meldden verande- 

24 	ring in de zin van verbetering omdat: 
— het kind er op was vooruit gegaan 
— ze zich bij de plaatsing hadden neergelegd 
-- het kind weer snel zou thuiskomen 
— hun eigen levenssituatie was verbeterd. 
Verandering in ongunstige zin hing samen met: 
-- de lange scheiding die de angsten van de 

ouders versterkte 
— hoe langer het kind weg was, des te meer 

schuldgevoelens ze ervaarden. 
• 	Beziet men de veranderingen in gevoelens dan 

blijkt allereerst dat de gevoelens van boosheid, 
schuld en schaamte zich in de periode van vijf 
jaar nauwelijks gewijzigd hadden. Wel kan men 
zeggen dat gevoelens van bitterheid, droefheid, 
ongerustheid en bezorgdheid afnamen, en dat 
opluchting en dankbaarheid toenamen. 
Hierbij dient er op gewezen dat moeders wier 
kinderen geplaatst waren op grond van sociaal 
acceptabele redenen aanzienlijk vaker dankbaar 
waren dan moeders wier kinderen geplaatst 
waren op grond van sociaal onacceptabele gron-
den. Deze laatsten vermeldden veel vaker ge-
voelens van boosheid. 

Ouder—kind contacten 
Afgezien van gevoelens, is gedrag belangrijk, en 
met name het gedrag dat tot uiting komt in het 
bezoeken van de kinderen. In Nederland heeft 



Bastiaansen over de totaal geplaatste populatie 
in Limburg enkele gegevens verzameld maar 
deze omvatten niet de week-end verloven. Toch 
zou men die ook moeten tellen wil men voll iedig 
inzicht krijgen in de ouder—kind contacten 
tijdens de plaatsing. Verder zou men de gege-
vens kunnen corrigeren door er de afstand v in 
woonplaats tot tehuis bij te betrekken, hoeWel 
zowel uit Nederlandse als uit Amerikaanse 
onderzoekresultaten blijkt dat deze factor in 
het geheel niet als doorslaggevend beschouWd 
kan worden. 
De bezoeksfrequentie hangt namelijk sterk 
samen met de reden en de aard van de plaat-
sing. Zo meldt Bastiaansen dat een derde van de 
justitieel geplaatsten tegen slechts een vijfde van 
de vrijwillig geplaatsten nooit bezoek krijgt. Het 
verschil is vooral te wijten aan het bezoek-
patroon aan voogdij- en gezinsvoogdijpupillen: 
42% van de voogdijpupillen krijgt geen enkel 
bezoek, en dit is maar 22% van de gezinsvo4- 

25 dijpupillen. Overigens ligt de frequentie van het 
bezoek voor beide groepen niet hoog: 48% van 
de voogdijkinderen en 70% van de OTS-pupl illen 
krijgt slechts éénmaal in zes â twaalf maanden 
bezoek. 
De follow-up studie onder jonge geplaatste 
kinderen, van Fanshell en Shinn constateerde 
dat er naar gelang de duur van de plaatsing en 
groeiende groep kinderen geen bezoek meer 
kreeg. Na zes tot negen maanden was dit per-
centage 18% na anderhalf tot twee jaar was het 
31% en na vijf jaar 57%. Trekt men 'geen bezoek' 
samen met 'minimaal bezoek' dan kan men 
zeggen dat twee derde van de kinderen die na 
vijf jaar nog geplaatst waren het contact met 
hun ouders verloren hadden (Fanshell en 
Shinn, 1978). 
Er was een duidelijk verband tussen plaatsings-
reden en bezoeksfrequentie. Kinderen die ge-
plaatst werden op grond van het eigen gestcior-
de gedrag kregen het meeste bezoek. Zij k\V,a-
men over het algemeen uit volledige gezinnen 
en leefden in redelijke welstand. Ook kinde iren 
uit gezinnen met geestelijke en emotionele 
stoornissen kregen vrij vaak bezoek. 
Het slechtst waren er aan toe de kinderen die 
geplaatst waren omdat hun ouders hen ver-
waarloosden of mishandelden en in gevallen 
van verlating. Evenzo bij sterk disfunctionelr 



ren van het gezin en wanneer de ouders 
(moeder) niet langer voor het kind wilde of 
kon zorgen. 
Na vijf jaar plaatsing kreeg nog slechts één op 
de drie kinderen in de verwaarlozings- en mis-
handelingsgroep bezoek, één op de vijf in de 
verlatingsgroep, en één op de tien babies van 
ongehuwde moeders. 
Al deze gegevens zijn daarom zo belangrijk om-
dat er een zeer sterk verband bestaat tussen 
bezoeksfrequentie en het weer terug naar huis 
gaan van de kinderen. 
Zelfs na vijf jaar plaatsing, zo stelden Fanshell 
en Shinn vast, gingen kinderen die regelmatig 
bezoek kregen veel frequenter weer terug naar 
huis dan kinderen die geen of minimaal bezoek 
ontvingen. Anderzijds was 66% van de kinderen 
die het eerste jaar geen bezoek kregen, na vijf 
jaar nog steeds in een tehuis geplaatst. Of 
anders gezegd hoge bezoeksfrequentie biedt 
een goede prognose voor het weer naar huis 

26 	terugkeren van het kind. 
Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal ouders 
dat hun kinderen niet of nauwelijks bezoekt 
met de jaren toeneemt, waarbij weinig of geen 
bezoek samengaat met het blijven voortduren 
van de uithuisplaatsing. 
De conclusie uit deze gegevens is ongetwijfeld 
dat bezoeksfrequentie de beste graadmeter 
vormt voor het lot van geplaatste kinderen. 
De auteurs stellen dat de tehuizen een nauw-
keurige registratie zouden moeten bijhouden 
van die bezoeksfrequentie en dat men — wan-
neer de ouders nauwelijks of geen contact met 
het kind onderhouden — zich eerder zou moe-
ten bezinnen op ontzegging of ontheffing van 
de ouders van de ouderlijke macht, zodat de 
weg naar andere oplossingen voor het kind 
vrijkomt. 

Evaluatie van de plaatsing 
Tot slot de evaluatie door de ouders van de 
plaatsing, van de instelling en van de hen ge-
boden hulpverlening. 
Na vijf jaar verklaarde de helft van de moeders 
dat de plaatsing een goede zaak geweest was; 
een kwart sprak hier duidelijk negatief over en 
de rest stond er ambivalent of neutraal tegen-
over. Hoe noodzakelijk men de plaatsing vond, 
hoe positiever men was: hierbij werden zaken 



genoemd als de goede verzorging en opvoeding, 
en de materiële voordelen. 
Moeders die de plaatsing negatief evalueerden 
verklaarden dat plaatsing slecht was voor het 
kind in emotioneel opzicht, en voor zijn ontL 
wikkeling, terwijl ook de relatie met de mo [der 
er door geschaad werd. 
Met betrekking tot de begeleiding was een op-
vallende bevinding dat de reden voor plaat-
sing significant verband hield met de mening 
van de moeder over de begeleidend maatscháp-
pelijk werker. Waren de kinderen geplaatst Op 
grond van sociaal onaanvaardbare redenen 
(verwaarlozing, mishandeling, verlating, en 
ernstig disfunctioneren van het gezin) dan 
kreeg de hulpverlener lage scores. Veel hogere 
scores kreeg de maatschappelijk werker van 
moeders wier kinderen om sociaal aanvaard-
bare redenen geplaatst waren. 
Er werd eveneens een verband gevonden tussen 
waardering voor de hulpverlener en sociale 

27 	status: hoe hoger die status hoe meer de bege- 
leider werd gepercipieerd als geihteresseerd, 
behulpzaam, open en vol begrip, en dit resul-
taat was onafhankelijk van de reden voor 
plaatsing. 
Gemeten over de hele vijf jaar periode bleef 
de houding van de moeders ten opzichte van 
de instellingen constant. Belangwekkend 
waren de antwoorden op de vraag of men 
andere gezinnen met vergelijkbare problemen 
plaatsing zou adviseren: 43% van de moeders 
antwoordden bevestigend, en dit waren alleinaal 
moeders die of lichamelijk ziek geweest wallen 
ofwel afstand hadden gedaan van een onwet-
tige baby. Alle andere moeders zouden plaa ft-
sing niet aanbevelen en de voornaamste reden 
hiervoor was dat ze plaatsing in feite niet alS 
een oplossing voor hun problemen zagen. 
Indien er in de afgelopen vijf jaar veranderingen 
waren opgetreden, waren die dan te wijten aan 
de hulpverlening of aan de moeders zelf? Dé 
meerderheid van de moeders weet dit voor-
namelijk aan haar eigen inspanningen op he,: 
terrein van gezondheid, werk en sociale aan' 
passing en niet aan de hulp van de instelling. 
De enige positieve bijdrage van de instelling 
was voor hen het feit dat die de zorg voor het 
kind overnam toen zijzelf dit niet meer konden. 
Weer blijkt plaatsingsreden een belangrijk 



onderscheid te vormen. Wanneer het kind op-
genomen was op grond van sociaal aanvaard-
bare redenen vonden 71% van de moeders dat 
andere personen hen adequate hulp hadden 
geboden; dit vonden slechts 29% van de 
moeders wier kind op grond van sociaal onaan-
vaardbare redenen geplaatst was. Ook was 77% 
van de moeders in de eerste categorie van 
mening dat de plaatsende instantie hen hulp 
had geboden, maar deze mening werd slechts 
gedeeld door 46% van de moeders uit de tweede 
categorie. 
Wanneer we nu de reacties van ouders op 
plaatsing van hun kind proberen samen te 
vatten dan komt er een globaal beeld naar 
voren waarbij de reden voor plaatsing het be-
langrijkste onderscheidend criterium vormt. Is 
die reden maatschappelijk aanvaardbaar en 
hoeven ouders zich dientengevolge niet slecht 
of schuldig te voelen, dan zien zij de plaatsing 
als noodzakelijk en betrekkelijk positief; ook 

28 de instelling, de hulpverlener en de geboden 
hulp wordt redelijk positief beoordeeld, hoewel 
de nadruk sterk op zelfhulp blijft vallen. Deze 
ouders bezoeken bovendien hun kind vaker en 
dit gegeven hangt weer sterk samen met de 
terugkeer van het kind naar huis. 
Is de plaatsingsreden echter maatschappelijk 
onaanvaardbaar dan wordt de plaatsing vaak als 
onrechtmatig gevoeld; zowel instelling als hulp-
verlening worden negatiever beoordeeld. De 
kinderen van deze moeders krijgen nauwelijks 
of geen bezoek. Dit patroon is al in het eerste 
jaar van plaatsing zichtbaar, en tweederde van 
deze kinderen is na vijf jaar nog steeds in een 
tehuis geplaatst. Uitdrukkelijk dient ten aan-
zien van deze categorie kinderen de vraag ge-
steld of men niet veel eerder de beslissing zou 
moeten nemen om voor hen een andere oplos-
sing te vinden dan een voortdurende tehuis-
plaatsing. 

VI. Slotopmerkingen 

Voor we enkele conclusies trekken vatten we 
de voornaamste bevindingen in dit overzicht 
kort samen. 
— De uithuisgeplaatste jeugdbevolking ver-
toont onderling grote gelijkenis. De meeste 
kinderen komen uit de lagere sociale klassen en 



uit de grote steden. Ze kenmerken zich door 
een lager niveau van schoolopleiding, een grot 
aantal psychologische klachten, school- en 
gedragsproblemen, en problemen i.v.m. deviant 
en/of delinquent gedrag. 
— Hun ouders kampen met aanzienlijke moei-
lijkheden waaronder veel werkloosheid, arbéids-
ongeschiktheid, ziekte, emotionele stoornis sen 
en alcoholmisbruik. 
— Uithuisplaatsing is niet gegrond op een 
duidelijke indicatiestelling: de criteria zijn 
vaag, subjectief gekleurd en verschillen niet 
wezenlijk naar de aard van de plaatsing. De 
plaatsingskeuze wordt in grote mate bepaald 
door de individuele hulpverlener, waarbij zijn 
visies en percepties een belangrijke rol spelen. 
Er werd geen verband gevonden tussen de 
problematiek van de jongere en de plaats waar 
hij terecht kwam. 
— Begeleiding van vrijwillig geplaatsten vindt 
nauwelijks plaats. Justitiële plaatsingen worden 

29 

	

	veelal wel begeleid, maar dit geldt sterker voor 
OTS-pupillen dan voor voogdij-pupillen. 
De begeleiding voor pleeggezinnen is summier 
te noemen. 
— De contactfrequentie met de ouders, de 
relatie met hen en de evaluatie door de bege-
leidend maatschappelijk werker van de kwali-
teiten van de moeder als opvoedster en ver-
zorgster houden sterk verband met de terugkeer 
naar huis van het geplaatste kind. 
— Hoge contactfrequentie, stabiliteit van de 
persoon van de hulpverlener en werkervaring 
houden verband met de terugkeer van het kind 
naar huis gedurende de eerste twee jaar van de 
plaatsing. 
— De factor die het sterkst verband houdt met 
die terugkeer is de bezoeksfrequentie van dé 
ouders. Hoe meer bezoek, hoe groter de kans 
op terugplaatsing, hoe minder bezoek, hoe 
kleiner die kans. 
De bezoeksfrequentie in het eerste plaatsings-
jaar heeft een grote voorspellende waarde tén 
aanzien van de duur van de plaatsing. 
— Gemeten naar de predicties van de begel i-
dende hulpverleners, heeft het plaatsingsgeleu-
ren een aanzuigende werking; er blijken meer 
kinderen in het systeem te blijven hangen d ian 
noodzakelijk lijkt. 
— Evaluatie door moeders van de uithuisplaat- 



sing van hun kind en van de begeleiding lijkt 
sterk samen te hangen met de reden voor plaat-
sing. Is die reden sociaal aanvaardbaar dan 
warden plaatsing en geboden hulp positief 
gewaardeerd. Is die reden sociaal onaanvaard- 
baar dan worden plaatsing en begeleiding 
negatief gewaardeerd. 
— Hoe hoger de sociale status van het gezin, 
hoe groter de contactfrequentie en hoe beter de 
relaties met de begeleidend maatschappelijk • 
werker." 
De bevindingen zoals die uit het vele onderzoek 
naar voren komen wijzen duidelijk naar bepaalde 
feilen in het kinderbeschermingssysteem. 
Wanneer wij er van uitgaan dat uithuisplaatsing 
een zeer ernstige ingreep in het leven van een 
kind betekent die, indien enigszins mogelijk, 
vermeden dient te worden dan is de neiging van 
het systeem de kinderen vast te houden een 
kwalijke zaak. We wijzen er in dit verband nog-
maals op dat de maatschappelijk werkers uit 

30 	het Amerikaanse onderzoek bij voortdurende 
plaatsing steeds somberder prognoses voor het 
kind uitspraken en de opgelopen schade als 
steeds ernstiger beschouwden. Over het alge-
meen werd uithuisplaatsing alleen dan door hen 
als gunstig gezien, wanneer het kind het systeem 
weer snel verliet. 
Anderzijds blijkt uit het materiaal dat ook de 
indicatiestelling en de begeleiding van plaatsin-
gen veel te wensen overlaat. 
Wanneer men echter overdenkt welke nieuwe 
wegen er in Nederland ingeslagen zouden moe-
ten worden om zowel uithuisplaatsing te ver-
mijden als de plaatsingen zelf beter te laten 
verlopen, dan constateert men dat er op die 
nieuwe wegen al duidelijke stappen zijn gezet 
die wijzen in de richting van een effectievere 
aanpak van de problemen. Dit artikel afsluitend 
zou ik enkele van die wegen willen signaleren. 

1. Het terugdringen van uithuisplaatsingen 
Als er één ding duidelijk uit de onderzoeken naar 
voren is gekomen dan is het wel dat de gezinnen 
van uithuisgeplaatste kinderen behoren tot de 
meest gedepriveerde groepen in onze samen-
leving. 
Zonder nu aan het kinderbeschermingssysteem 
de taak te willen toedelen om de problemen 
waar deze gezinnen mee worstelen allemaal op 



te lossen, kan toch de vraag worden gesteld of 
er in veel gevallen niet een ander type hulpver-
lening zou kunnen worden geboden dan het 
uithuisplaatsen van het kind. We herinneren 
hierbij aan de uitspraak van de meeste moed rs 
uit het Amerikaanse onderzoek dat zij aan 
vrienden niet snel zou adviseren hun kind uit 
huis te plaatsen, omdat dit in feite de problitnen 
niet oplost. 
De consequentie van het terugdringen van uit-
huisplaatsingen is natuurlijk de versterking Van 
de ambulante en semi-residentiële hulpverlening.. 
Een belangwekkende vorm van dergelijke htilp 
vindt plaats in Israël, waar men gedurende eén 
bepaalde tijd aan gezinnen met grote problemen 
een 'tutor' toevoegt. Deze gaat binnen het gézin 
met allen aan de slag in een zeer intensief b4e-
leidend en heropvoedend proces*. Het systeém 
voldoet goed en wordt bijna altijd geprefereerd 
boven uithuisplaatsing. 
Hiernaast kan men denken — en dit wordt ook 
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dagopvang, zoals bijv. de medische ldeuterdag-
verblijven en de Boddaert-centra. Dit type  hulp- 
verlening voorziet in de noodzakelijke behoeften 
aan een gezellige ontspannen omgeving, de zorg 
voor vrijetijdsbesteding, en het maken van 
schoolwerk, 's Avonds gaat het kind dan weer 
terug naar het eigen gezin. Als men er op dee 

s  wijze in slaagt de band tussen kind en gezin [niet 
te verbreken, maar zonodig te versterken dan is 
er zeer veel voor de toekomst van het kind ge-
wonnen, en kan een verdere desintegratie van 
het gezin wellicht worden voorkomen. 
Wat het oudere kind betreft zien we eveneens 
een langzame verschuiving optreden van tehitis- 
maatregelen naar maatregelen in de gemeenSchap. 
In ons land komt dit onder meer tot uiting in de 
ontwikkeling van experimenten met alternatieve 
sancties waarbij zowel het idee van reparatie 
aan de gemeenschap als de heropvoedende Waar-
de van de maatregel sterke nadruk krijgen. 
Vermeldenswaard in dit verband is het feit dat 

* Communicatie op het Xle internationale congrás 
voor kinderrechters, 2-7 augustus 1982 te Amsterdam, 
door Mr. A. Melamed, Chief Justice van Israël. 
Op te merken valt dat in ons land Prof. van Acker van 
le K.U. te Nijmegen een vergelijkbaar project heeft 
opgezet. 



de Werkgroep Slagter* bij het bepalen van 
proef-arrondissementen veel enthousiasme voor 
deelname aan deze experimenten, is tegen ge-
komen. 

2. De indicatiestelling 
Hoe belangrijk bovengenoemde ontwikkelingen 
ook zijn — en ze zijn heel belangrijk — toch is 
het natuurlijk een illusie te menen dat men op 
deze wijze alle uithuisplaatsingen zou kunnen 
voorkomen. Er zullen altijd kinderen blijven 
waarvan de gezinsomstandigheden zo ongunstig 
zijn, of waar het gedrag van het kind zo disrup-
tief is, dat tot uithuisplaatsing dient te worden 
overgegaan. Wil de selectie van deze noodgeval-
len op juiste wijze plaatsvinden dan zal de 
indicatiestelling verbeterd moeten worden. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat dan sterk uit 
naar het ontwikkelen en verbeteren van proce-
dures zoals die in de AEPRA-onderzoeken zijn 
uitgetest. Het is niet omdat er aan de COM- 
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dergelijke instrumenten zou moeten afzien. In 
beginsel bieden ze immers een betrouwbaar, 
valide, snel en eenvoudig instrumentarium om 
tot belangrijke beslissingen te komen over de 

• toekomst van een kind. Mits goed uitgetest 
bieden ze een betere garantie tegen subjectieve 
beoordelingen van individuele hulpverleners 
dan de huidige werkwijze. 
Het streven zou er op gericht moeten zijn om 
tot zeer eenvoudig vast te stellen — en zo 
objectief mogelijke — aanvangsvariabelen te 
komen, voor verschillende categorieën kinderen, 
waarna deze dan getoetst zouden moeten wor-
den op functioneren in verschillende plaatsings-
en behandelingsmilieus. Als de betrouwbaarheid 
en validiteit op deze wijze verhoogd zou kunnen 
worden, zal de voorspellende waarde van het 
instrument toenemen. We zouden dan beschik-
ken over waardevolle hulpmiddelen bij het 
nemen van beslissingen over kinderen. 

3. De begeleiding 
Onderzoeksresultaten wijzen uit dat een hulp- 

* Deze werkgroep is in november 1981 door de 
minister geïnstalleerd, met als opdracht de experimen-
ten met alternatieve sancties voor jeugdigen op te 
zetten, te begeleiden, en na voltooiing van het evaluatie-
onderzoek de minister te adviseren. 



verlener met ervaring, die veelvuldig contacten 
opneemt met het gezin en die bovendien ge-
durende langere tijd met hetzelfde gezin en 
kind blijft werken, een duidelijke invloed heeft 
op het verloop van de plaatsing. 	I 
Kwalitatief goed maatschappelijk werk — zo i  
concludeert het Amerikaans onderzoek — zet 
weldegelijk zoden aan de dijk, maar dan vo4. 
namelijk in de eerste fase van de plaatsing. 
Duurt de plaatsing langer dan twee jaar dan 
verdwijnt het effect van de begeleiding. Er 
lijkt dus alle reden te zijn aandacht te besteden 
aan de begeleiding. 
Het komt ons voor dat modellen van beslissing 
en begeleiding zoals het model dat ontworpen 
is door Van Harten een duidelijke stap in del  
goede richting vormen. Een dergelijk model 
draagt bij tot bewustwording en systematiseing 
van belangrijke dimensies van de begeleiding. 
Naar mijn mening zou dit model uitgewerkt 
moeten worden in de zin van grotere standaar- 

33 	disering en specificering van zowel de wijze 
waarop men bepaalde informatie wil verkrijgen 
en de aan te wenden hulpverleningsmethodén. 
In wezen geldt hier hetzelfde als voor de CÓM- 

J procedure: het zo goed mogelijk gespecificeerde 
model zal veelvuldig bij verschillende begelei-
dingsvormen dienen te worden getoetst op 4n 
betrouwbaarheid, validiteit en effectiviteit. Dit 
is vanzelfsprekend een werk van lange adeni. 
Wil men echter meer inhoud en betekenis 
aan de begeleiding geven, dan valt er niet aan 
te ontkomen. 
Overigens is er een ander punt van discussie aan 
wie er in feite begeleiding dient te worden 
gegeven. Uit de onderzoeken bleek dat vooral 
vlak na uithuisplaatsing frequente onderstetknen-
de contacten met kind en gezin van groot helang 
zijn. De maatschappelijk werker vervulde in die 
eerste fase een zeer nuttige functie. 
Dat hulpverleners ook een bepalende rol spelen 
bij het plaatsen in een tehuis of pleeggezin, en 
betrokken zijn bij de selectie en matching van 
pleeggezin en pleegkind lijkt .eveneens een ■ iti oor 
de hand liggende zaak. Of daarentegen pleeg-
ouders een intensieve en langdurige begeleiding 
behoeven lijkt mij de vraag. Volgens Weterings 
resultaten bleek die behoefte nauwelijks te 
bestaan. Andere vormen van vorming en 
training, raad en steun zijn zeer wel denkbaar, 



zoals uit het artikel van Nancy Hazel blijkt, 
waarvan een bewerking in dit nummer is opge-
nomen. 
Zonder me te willen wagen aan besliste uit-
spraken op dit terrein, zou ik willen pleiten voor 
een hernieuwde bezinning over de vraag welke 
groepen en personen weldegelijk begeleiding 
behoeven, en welke groepen daar best buiten 
zouden kunnen. Bij dit laatste zou men kunnen 
denken aan zelfhulp-groepen, vormingsbijeen-
komsten en trainingen waarbij maatschappelijk 
werkers veeleer een organiserende, coördineren-
den en steunende rol vervullen. 

4. Beslissingen ten aanzien van de toekomst 
van het kind 
Terugkerend naar de bevinding dat de bezoeks-
frequentie zo'n grote voorspellende waarde 
heeft voor de duur van de plaatsing, lijken vooral 
twee zaken van belang. 
De eerste is ongetwijfeld dat zowel de plaatsen- 

34 	de instantie als het tehuis alles in het werk zou- 
den moeten stellen om de contacten met het 
thuisfront te versterken en bezoek aan het kind 
aan te moedigen. We zien hier ook weer het 
grote belang van een adequate begeleiding die al 
voor de plaatsing aanvangt. Tevens zou ik de 
suggestie van Fanshell en Shinn willen onder-
steunen dat tehuizen duidelijk zicht moeten 
hebben en houden op het bezoekpatroon van 
het gezin van het kind. Nu geldt dit natuurlijk 
vooral voor jonge kinderen omdat oudere kinde-
ren zelfstandig naar huis kunnen gaan. Maar ook 
in het laatste geval zal de begeleiding nauwlettend 
de vinger aan de pols moeten houden ten aan-
zien van de contacten tussen gezin en kind. 
Een tweede belangrijk punt van discussie betreft 
de vraag wat en wanneer gehandeld dient te 
worden als het er naar uit ziet dat het kind toch 
niet naar huis terug kan. Dat deze vraag moeilijk 
te beantwoorden valt heeft in de kinderbescher-
ming over het algemeen er toe geleid dat defini-
tieve beslissingen ten aanzien van kinderen 
steeds weer worden uitgesteld. 
De meest voorkomende argumenten zijn de 
weerstanden van de natuurlijke ouders, de hoop 
dat het kind wellicht toch eens terug zal kunnen 
gaan en het behouden van de familieband. Het 
gevolg van deze aarzelende en ambivalente 
houding is dikwijls dat het kind jaren in een 



tehuis geplaatst blijft. Dat dit voor het kind 
nadelige gevolgen heeft lijkt nauwelijks meer 
voor discussie vatbaar. Ik zou er daarom voo r 
willen willen pleiten dat er op grond van zo objectief 
mogelijk vast te stellen criteria, veel eerder dan 
tot nu toe is geschied, definitieve keuzen tei li 
aanzien van de toekomst van het kind worden 
gedaan. Dit geldt heel speciaal voor jonge kinde-
ren, omdat langdurige tehuisplaatsing aanzin-
lijke schade kan aanrichten. Zijn de kindere fl 
ouder dan 12 jaar dan krijgt men een ander 
situatie. In dat geval zal ook aan de mening van 
het kind grote waarde toegekend dienen te 
worden. Dat dit laatste heel goed realiseerbaar 
is moge blijken uit het in dit nummer bewerkte 
artikel van Bush en Goldman. Hoe ouder 
kinderen zijn, hoe beter ze waarschijnlijk in ' 
staat zijn om met ambivalente situaties te leyen, 
en hoe duidelijker de eigen positie vastgesteld 
kan worden. Voor kleine kinderen geldt dit 
niet en zij hebben voor alles een stabiele over- 

35 	zichtelijke omgeving nodig met permanente 
verzorgers die tijd en aandacht voor hun speciale 
behoeften hebben. 
De kinderbescherming heeft als eerste veran it-
woordelijkheid het belang van het kind. Hoé 
men dit belang ook moge definiëren, langdUrige 
plaatsing in een tehuis valt daar zeker niet ouder. 
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Nieuwe hoop voor jeugdige 
verschoppelingen: 

Pleeggezinplaatsing voor gestoorde en 
delinquente adolescenten 

door K. Nancy Hazel 

Adolescenten met ernstige problemen die niet 
in hun ouderlijk gezin kunnen blijven, hebben 
van oudsher de naam gehad ongeschikt te zijn 
voor plaatsing in een pleeggezin. De reden hier-
voor zou zijn dat een ander gezin hen niet 2OU 
accepteren en dat hun moeilijke gedrag zich niet 
leent voor behandeling door niet-professionele 
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	krachten. Beide beweringen worden weerled 
door het Kent Family Placement Project. 

Wat is een deskundige? 

De deskundigheid die vereist is om gestoorde en 
delinquente adolescenten te behandelen, is over 
het algemeen een kwestie van vaardigheid in 
menselijke relaties gecombineerd met een goede 
kennis van beschikbare hulpbronnen op oi 
medisch en opvoedkundig terrein en op hei 
gebied van recreatie en werkgelegenheid. 
Het is het geloof in de competentie van 'deskun-
digen' dat ten grondslag ligt aan de grote vr-
schillen in aanpak van plaatsing van adolescen-
ten in de Noordwest-Europese landen. Ove tral 
is men het erover eens dat het belangrijkste 
punt in deze aanpak is de kinderen en jongeren 
in hun eigen huiselijke omgeving te laten blijven. 
Daar echter waar plaatsing onontkoombaai -  is, 
lopen de meningen sterk uiteen. In België bij-
voorbeeld gelooft men nog steeds in het nut 

Dit is een verkorte weergave van: New Hope for 
the Teenage Outcast: The Family Placement of 
Disturbed and Delinquent Adolescents. 
In: International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 1, 1982, 
blz. 62-71. 



van een behandeling in inrichtingen door een 
team van deskundigen, zonder dat gebleken is 
dat hierdoor veranderingen ten goede bewerk-
stelligd worden. In Zweden daarentegen worden 
juist leken ingeschakeld, die in hun eigen gezin 
de moeilijkste taken op zich nemen. Engeland 
heeft voor jongere kinderen een systeem van 
pleeggezinplaatsing ontwikkeld, maar verzuim-
de dit gepaard te laten gaan met duidelijke 
taakomschrijvingen en een passende beloning en 
begeleiding, om bijna alle soorten problemen in 
een gezinsverband te kunnen aanpakken. Meest-
al komen de adolescenten in aanraking met het 
maatschappelijk werk via de kinderrechter en 
de eerste keus van rechter en hulpverlener is 
dan meestal residentiële hulp. Ook het tekort- 
schieten van psychiatrische hulp leidt tot 
plaatsing in inrichtingen. 

Hoewel in 1981 het beleid zich iets meer is 
gaan richten op pleeggezinplaatsing (hetgeen 

38 	veel goedkoper is dan plaatsing in een inrichting) 
blijkt dat men tegelijkertijd steeds meer vertrou-
wen is gaan stellen in residentiële zorg voor 
adolescenten. 
De algemene tendens is zelfs steeds meer kinde-
ren op steeds jongere leeftijd op te sluiten. 
Wanneer een kind eenmaal in het strafrechtelijke 
systeem verzeild raakt, groeit bij iedere verdere 
stap de kans op een volgende veroordeling (van 
waarschuwing, plaatsing in een open of gesloten 
inrichting tot gevangenisstraf). 
Dit systeem van residentiële zorg voor adoles-
centen komt voort uit het pro-inrichtingsdenken 
uit de 19e eeuw. Naarmate de inrichtingen meer 
gespecialiseerd werden, kwam er meer nadruk 
te liggen op de deskundigheid van het personeel. 
Toch is in inrichtingen voor adolescenten altijd 
maar een zeer klein gedeelte van het personeel 
gediplomeerd geweest. 
Wat maakt deze mensen, die vaak onervaren zijn 
en soms een kort dienstverband hebben, nu tot 
deskundigen? 
Hoe kan men hun deskundigheid vergelijken 
met die van 'normale' ouders die hun kinderen 
met succes opgevoed hebben en hun eigen leven 
in de maatschappij leiden? 
Afgezien van deskundigheid benadrukken de 
instituten ook het belang van de groep als middel 
tot resocialisatie; het bijeenplaatsen van gelijk- 



gestemde jongeren om specialistische groejábe-
handeling op gang te brengen is echter uit puur 
praktisch oogpunt niet zo vanzelfsprekend. Uit 
onderzoek van de National Foster Care Asspcia-
tion in 1977 is gebleken dat in beroepsopleidin-
gen voor maatschappelijk werkers nauwelijs 
aandacht wordt besteed aan pleeggezinplaat-
singen. In het Kent Project vond men dat 116t 
verloop onder maatschappelijk werkers zo groot 
was dat er nooit een vertrouwensrelatie mei de 
jongeren kon ontstaan. Pleegouders daareniegen 
verhuizen zelden en blijven de hun opgedragen 
taak meestal vervullen. Dit alles rechtvaardigt 
het overhevelen van zoveel mogelijk functiés 
naar de pleegouders, zodat voor de maatschap-
pelijk werker de rol van organisator en begelei-
der overblijft. 

Het Kent-project 

Tegen deze achtergrond werd het Kent-project 
39 	geëntameerd om de drogredenen die inherent 

waren aan het Engelse plaatsingssysteem aan de 
kaak te stellen. Onze kennis van voorbeelden uit 
andere landen gaf ons de moed om verder te 
gaan. Daarenboven versterkten twee praktische 
factoren onze hoop op succes: 
1) We meenden, door adolescenten alléén te 
plaatsen, te kunnen vermijden dat ze een slechte 
invloed op elkaar zouden uitoefenen, zoals ge-
bruikelijk is wanneer 'soort bij soort' geplaatst 
wordt. 
2) Pleegouders, die in hun eigen huis wonen, 
zouden waarschijnlijk meer continuiteit in de 
relatie bieden dan de steeds aan veranderin 
onderhevige leiding van een inrichting of Maat-
schappelijk werkers in de buitendienst. 
Het project werd gestart in 1975 en zou een 
periode van vijf jaren bestrijken. De bedoeling 
was te onderzoeken of pleegouders zeer moei-
lijke adolescenten konden helpen in de maat-
schappij te functioneren, normale scholen te 

• 	bezoeken of aan het arbeidsproces deel te 
nemen. De meeste studies over mislukte pleeg-
gezinplaatsingen waren toegespitst op kenmer-
ken van de pleegouders of van de kindereM 
Alleen George had in 1967 aandacht bested 
aan rolonduidelijkheid en inadequate methodes 
van de desbetreffende beroepskrachten. Het 
leek duidelijk dat de inbreng van het maat schap- 



pelijk werk een cruciale factor was en dat een 
mislukte plaatsing evengoed kon worden toege-
schreven aan het tekort schieten van het maat-
schappelijk werk als aan andere factoren. De 
methode stond daarom centraal en de vraag 
werd: Is het mogelijk moeilijke adolescenten 
zodanig te plaatsen dat de pleegouders werkelijk 
plezier hebben in het werken met deze jongeren 
en dat bovendien de rol van de maatschappelijk 
werker begrijpelijk en werkbaar zou zijn? — 
zelfs in geval van weinig training en weinig 
ervaring met plaatsingen. Als we een uitdaging 
wilden vormen voor de traditionele praktijk 
was het essentieel dat we de allermoeilijkste 
adolescenten uitzochten. Onze ervaring deed 
ons kiezen voor de groep 14- tot 18-jarigen met 
ernstige problemen. We probeerden dit begrip 
niet te definiëren; als een verwijzende maat-
schappelijk werker ons er niet van kon over-
tuigen dat de problemen van de adolescent 
ernstig genoeg waren, zouden we de jongere 

40 	niet accepteren. Gehandicapte jongeren die 
permanente zorg nodig hadden, werden uitge-
sloten van het onderzoek. Overigens kon iedere 
adolescent die binnen deze leeftijdsgroep viel, 
naar ons verwezen worden. We probeerden hen 
te plaatsen in volgorde van verwijzing. Als de 
lijst te lang werd voerden we een aanmeldingen-
stop in, maar we zochten onze clientèle nooit 
uit. 
De adolescenten vielen uiteen in drie verschil-
lende groepen: 
a. delinquente jongens; 
b. onhandelbare meisjes, wier gedrag inaccep-
tabel of gevaarlijk was, maar niet altijd in strijd 
met de wet; 
c. slachtoffers van het systeem die al vele jaren 
meedraaiden in het justitiële circuit, ofwel in 
een reeks tehuizen en pleeggezinnen of in één 
van de 'opberg'-instituten, zodat ze bij niemand 
en niets hoorden en het moeilijkst te plaatsen 
waren. 

De 'Kent'-methode 

We hoopten dat we een pakket methoden 
konden ontwikkelen dat we ergens anders op-
nieuw zouden kunnen gebruiken. De essentiële 
componenten van dit pakket waren: 



1 . De opvatting dat pleegouders werk doen 
waarvoor het salaris van een professioneel 
moet worden betaald. 
Oorspronkelijk waren we van plan hetzelfde 
bedrag te besteden als we voor residentiële 
zorg hadden moeten uitgeven, maar dit bleek 
onmogelijk. De goedkoopste inrichtingsplaá-
sing was nog altijd twee keer zo duur als een 
betaalde pleeggezinplaatsing. 
Het salaris verschaft de pleegouders een 
nieuwe status; ze worden nu beschouwd als 
collega's die op basis van gelijkheid in waarde-
ring en status samenwerken met professionele 
maatschappelijk werkers. Tegelijkertijd platst 
hun positie als free-lance-medewerkers hen 
buiten de departementale hiërarchie. Door hun 
gevoel van toewijding en hun groepssolidariteit 
zijn ze zich bewust van hun identiteit als 
specialistische praktijkmensen en zij vormen 
een duidelijk zich onderscheidende onafhanke-
lijke groep. Het is onvermijdelijk dat zij zich 

41 	kritisch opstellen t.o.v. het maatschappelij 
werk en dat dit spanningen veroorzaakt, mar 
hun arbeidssatisfactie is hoog en het percentage 
uitvallers zeer gering. 

2. De groep als uitgangspunt bij het werk. 
Alle gezinnen die aan het project deelnemen 
komen om de twee of drie weken bij elkaail in 
groepen van minstens vijf gezinnen plus een 
projectwerker. Regelmatig zijn er 'open' bijeen-
komsten waarvoor maatschappelijk werker S uit 
de regio worden uitgenodigd. Soms zijn hierbij 
ook de pleegkinderen aanwezig. Deze groepen 
hebben een aantal functies. Ten eerste houden 
ze zich bezig met zelf- en groepsselectie. 
Adspirant pleeggezinnen kunnen in de groep te 
weten komen wat er van hen wordt verwacht. 
Overigens worden ze op de zelfde manier gC-
selecteerd als bij 'normale' plaatsingen. De 
projectwerker is verantwoordelijk voor de be-
slissing een voorstel tot plaatsing aan een gezin 
te doen. Dit is uiteraard afhankelijk van de 
bereidheid van het gezin verdere stappen te 
nemen en het beschikbaar zijn van een bij f ilet 
gezin passende pupil. De regionaal maatsch lap-
pelijk werker moet ook met dit voorstel inJ 

I 	i stemmen. Zodra de procedure in dat stadium s 
en de adolescent geinteresseerd lijkt, word -  het 



gezin van herkomst in de discussie betrokken en 
geïntroduceerd bij het pleeggezin. 
De groep heeft ook een educatief doel; zowel 
d.m.v. informele discussie als door het organise-
ren van lezingen van externe deskundigen. 
Bestaande groepen nemen steeds enkele nieuwe-
lingen op, zodat men de belangstelling levendig 
houdt. Voor deze nieuwe gezinnen worden ook 
aparte informatiebijeenkomsten gehouden. 
Eveneens worden pleegouders in de gelegenheid 
gesteld cursussen bestemd voor maatschappelijk 
werkers bij te wonen. 
Een derde functie van de groep is het netwerk 
dat zij biedt voor hulp in crisissituaties en de 
mogelijkheid voor de adolescent in noodgevallen 
van het ene naar het andere gezin over te stap-
pen. Deze overplaatsingen worden niet gezien 
als mislukkingen, zoals bij jongere kinderen, 
maar juist als een stap vooruit; via formeel en 
zorgvuldig onderhandelen leert men iets goeds 
te bereiken. 

42 	Tenslotte houden de groepen zich ook met 
meer algemene beleidszaken bezig. 

3. De plaatsingen zijn van beperkte duur en 
bedoeld om problemen op te lossen. 
De plaatsingen hebben meer als doel verande-
ringen te bewerkstelligen dan een vervangend 
tehuis te bieden. Het gaat erom praktische 
problemen op te lossen, zoals regelmatig naar 
school gaan en niet weglopen. Ook wel meer 
gecompliceerde problemen als het beter leren 
contacten leggen en onderhouden met volwas-
senen en vrienden. De doelstellingen van de 
plaatsing worden voor de adolescent en het 
pleeggezin vastgelegd in een contract. Dit 
contract wordt opgesteld op een bijeenkomst, 
die wordt gehouden kort nadat de adolescent 
bij het pleeggezin in huis is gekomen. Alle be-
trokkenen zijn hierbij aanwezig en er worden 
bindende afspraken gemaakt. Ook de project- 
werker en de regionaal maatschappelijk 
werker maken vaste afspraken om het werk 
onderling te verdelen. Het uitgangspunt is 
dat de projectwerker verantwoordelijk is voor 
het selecteren en het in gang zetten van de 
plaatsing en dat de regionaal maatschappelijk 
werker zich bezighoudt met de begeleiding op 
de langere termijn. 



4. Maximale publiciteit en maximale omvang. 
De projectleiding was ervan overtuigd dat het 
van belang was, als men vrijwilligers wilde 
werven, dat het publiek zou begrijpen wat men 
probeerde te doen. Het project begon met éen 
persconferentie en men slaagde erin de media 
voor het onderwerp te interesseren. De publici-
teit had tot gevolg dat er geen problemen 
waren om voldoende mensen te recruteren en 
voorzover wij weten werd niemand erdoor 
benadeeld. Vanaf het begin streefde men er i  ook 
naar zoveel mogelijk zeer moeilijke adolescen-
ten bij het project te betrekken. Deze strategie 
is van belang om aan te geven dat de dienst 
werkelijk veranderingen wil. Ze streeft ernaar 
een uitgebreid referentiekader te creëren vOor 
alle betrokkenen en om de adolescenten een 
grote keus aan pleeggezinnen te bieden en 
mogelijkheden tot overplaatsing. 

5. Het gezin van herkomst; contracten en 
43 	groepen. 

Pas na vijf jaar slaagden we erin ook voor de 
oorspronkelijke ouders een contract op te 
stellen dat het contact vastlegde met het kind 
en de ouders. Dit lukt nog niet in alle gevallen, 
maar de situatie is sterk verbeterd. Dit is oP 
zich een constructieve ontwikkeling. Het hikte 
ook niet een modus te vinden de oorspronke-
lijke ouders bij elkaar te laten komen. Dit kwam 
deels omdat we geen passend model hiervohr 
hadden ontwikkeld, deels omdat we een nogal 
stereotype opvatting over groepen hadden. Bij 
een project in Parijs (Oeuvre Grancher) heeft 
men hiervoor oplossingen gevonden (uitnodi-
gingen aan de ouders om op het kantoor vdn 
de maatschappelijk werker te komen praten), 
die we in het Kent-project ook willen gaan 
gebruiken. 

Resultaten 

Een onafhankelijke studie van 25 plaatsingen 
en de eigen evaluatie door het team van de 
156 jongeren die tot augustus 1979 geplaa tst 
waren, toonde aan dat driekwart van de jonge-
ren gedurende de plaatsing verbeteringen ver- 
toonden. Dit zeer bemoedigende resultaat komt 
overeen met de uitkomsten van dergelijke 
experimenten in andere landen. Na de proef- 



periode is de projectmethode ingepast in het 
normale dienstenpakket van de Kent County 
Council Social Service Department. 

Spreiding van de Kent-methode 

In Canada, de V.S. en West-Duitsland zijn 
eveneens dergelijke projecten opgezet. In Enge-
land heeft het Kent-project grote bekendheid 
gekregen en wordt het momenteel op grote 
schaal en in allerlei varianten nagevolgd. Er is 
een landelijke werkgroep ingesteld onder 
auspiciën van de National Foster Care Associa-
tion. Momenteel zijn minstens 30 van derge-
lijke projecten bekend in Engeland en heeft de 
Parliamentary All-Party Penal Affairs Group 
in 1981 in een rapport aangedrongen op het 
ombuigen van de huidige trend tot institutio-
nalisering van jonge delinquenten in de richting 
van diversie en andere alternatieven. 

44 	Conclusie 

De plaatsing van moeilijke adolescenten in 
betaalde pleeggezinnen grijpt diep in in de 
praktijk van het maatschappelijk werk. De 
maatschappelijk werker speelt de rol van tus-
senpersoon, maar verliest de status van domi-
nante deskundige, nu de directe therapeutische 
rol in handen komt van leken, die met de maat-
schappelijk werker als gelijken samenwerken 
in teamverband. Deze opvatting breekt met de 
traditie om vrijwilligers in te zetten voor de 
taken die minder vakkennis vereisen en met 
het beeld van de traditionele pleegouders, die 
eerder geneigd zijn van de maatschappelijk 
werker deskundige hulp te verwachten dan met 
hem samen te werken op basis van wederzijdse 
steun. 



Het effect van vroegtijdige 
tehuisplaatsing op de 
ontwikkeling bij achtjarige 
kinderen* 

door B. Tizard en J. FIodges 

Inleiding 

In 1974 en 1975 beschreef Tizard (toen samen 
met Rees) de ontwikkeling van 65 kinderen die 
hun eerste levensjaren in een drietal goed gé-
outilleerde (particuliere) kindertehuizen hadden 
doorgebracht. Het waren allemaal kinderen van 
41/2 jaar oud die voldeden aan de volgende 
criteria: ze waren in het tehuis gekomen als 

45 gezonde, voldragen babies nog voordat ze vier 
maanden waren, en ze waren er gebleven tót ze 
minimaal twee werden. Tussen het tweede len 
vierde jaar waren 24 van de kinderen geadóp-
teerd, 15 teruggeplaatst bij de eigen ouders, 
terwijl de overige 26 nog in het tehuis waren 
gebleven. Toen ze 41/2 jaar oud waren bleke

i 
 n de 

tehuiskinderen en de teruggeplaatste kinderen 
niet méér probleemgedrag te vertonen dan Jeen 

I vergelijkbare groep van thuis opgevoede kinde-
ren, terwijl de geadopteerde kinderen zelfs nog 
minder gedragsproblemen zouden hebben. 
Toch werd de meerderheid van de tehuiskihde-
ren beschreven hetzij als ongeihteresseerd in 
volwassenen, hetzij als geneigd om zich aan 
iedereen vast te klampen die hun aandacht 
schonk. Toen ze 41/2 waren bleken de kinderen 
die gemiddeld op hun derde jaar geadopterd 
waren een aanmerkelijk hoger IQ te hebben 
dan degenen die in het tehuis waren geblevén, 
nl. van 115 tegen 105. Dit verschil leek niet te 
kunnen worden toegeschreven aan selectie of 
erfelijkheid. 

* Dit is een verkorte weergave van: The effect of 
institutional rearing on the development of eight 
old children. 
In: Journal of child psychology and psychiatry, 
19e jrg., nr. 2, april 1978, blz. 99-118 (G.B.). 

early 
year 



Op zichzelf zeggen deze gegevens van de 4½-
jarige kinderen vrijwel niets over hun toekom-
stige ontwikkeling; maar aangezien er bij de ge-
adopteerden onder hen aanzienlijke verbeterin-
gen waren opgetreden, leek het ons redelijk te 
verwachten dat deze 'normalisering' zich verder 
zou doorzetten. De ontwikkeling van in tehuizen 
gebleven kinderen daarentegen gaf te denken. 
Aangezien er een groot aantal wisselingen bij 
het personeel van de tehuizen had plaatsgevon-
den en er dus geen hechte relaties tussen kinde-
ren en verzorgsters hadden kunnen ontstaan, 
vreesden we dat deze kinderen na verloop van 
tijd in toenemende mate afwijkend gedrag 
zouden gaan vertonen. We besloten daarom, de 
kinderen nogmaals op te zoeken toen ze de 
leeftijd van acht jaar hadden bereikt. Bij deze 
leeftijd zouden we in staat zijn onze vermoedens 
te bevestigen door na te gaan hoe de kinderen 
met hun leeftijdgenootjes en met volwassenen 
omgingen, of ze op school konden meekomen, 

46 	en wat het onderwijzend personeel van hen vond. 

Leefsituatie van de kinderen op achtjarige 
leeftijd 
Van het oorspronkelijke aantal van 65 kinderen 
vielen er door verschillende omstandigheden 
14 af. Van de resterende 51 kinderen vallen er 
zes buiten ons onderzoek, omdat zij niet in een 
tehuis bleven, noch geadopteerd werden, noch 
teruggeplaatst bij de eigen ouders (maar bijv. 
terechtkwamen in een pleeggezin). De leef-
situatie van de overige kinderen zag er als volgt 
uit: 

Tabel I. 

Groep van achtjarigen 	 Aantal (N) 

Geadopteerd (tussen 2 en 4) 	20 
Geadopteerd (na 41/2) 	 5 
Weer thuis (teruggeplaatst 
tussen 2 en 4) 	 9 
Weer thuis (teruggeplaatst na 41/2) 	4 
Nog steed in tehuis 	 7 

Totaal 	 45 

Redenen voor plaatsing bezien op achtjarige 
leeftijd 
Het is niet gebleken, dat het IQ van de 41/2- 



jarige kinderen bepaalde of ze vervolgens al dan 
niet geadopteerd werden. De voornaamste fac-
toren die wat dat betreft een rol speelden varen 
de wensen van de biologische moeders en d! 
huidskleur van het kind. 

Ouders van later geadopteerde en terugge-
plaatste kinderen 
De echtparen die kinderen adopteerden nadat 
ze 41/2 waren geworden, waren ouder en behOor-
den tot een hogere sociale klasse dan de eigen 
ouders die hun kind na het 41/2-de jaar weer 
terugnamen. Van de vijf adoptiefvaders waren 
er twee arbeider. Bij de 4 teruggeplaatste kinde-
ren waren alle (stief)vaders arbeider. 

Vergelijkingsgroep 
In ons eerdere onderzoek vergeleken we de ont-
wikkeling van de kinderen met die van een 
aantal thuis opgroeiende kinderen in een Lon-
dens arbeidersmilieu. Ook ditmaal maakten [we 
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	zo'n vergelijking, en wel met 29 Londense 
kinderen. 

Bezetting van de staf van de tehuizen bij 
achtjarige leeftijd 
De tehuiskinderen waren van tehuizen voor 
zeer jonge kinderen overgeplaatst naar tehuizen 
voor kinderen van alle leeftijden, waar per kind 
minder verzorgers aanwezig waren: dit varieerde 
van één verzorgster op twee kinderen tot één 
verzorgster op vier kinderen. Het was niet vOor 
alle gevallen te achterhalen hoeveel personeels-
leden zich in totaal hadden ingelaten met het 
kind, sinds het 41/2 was geworden. Waarschijn-
lijk echter waren dat er zeer veel. 

De gebruikte meetinstrumenten 
De moeders/verzorgsters van de kinderen wer-
den geïnterviewd. Ondertussen werd bij het 
kind een IQ-test afgenomen (de Wechsler 
Intelligence Scale for Children). Tevens werd 
het gedrag van het kind geobserveerd en voOr 
een zevental aspecten vastgelegd op een daai•- 
voor bestaande schaal (ontworpen door Ruiter 
en Graham). 

Informatie verkregen van de ouders 
Gedragsproblemen. De vragenlijst die bij de 
moeders/verzorgsters werd gebruikt, was de 



zgn. Rutter Parent Questionnaire. Daarin komen 
36 mogelijke probleemgebieden aan de orde. 
Artsenbezoek. We vroegen of het kind ooit 
naar een dokter of kliniek was geweest voor een 
of ander gedragsprobleem. 
Emotionele banden. Ook werd de moeders en 
lehuismoeders' een serie vragen gesteld die aan 
het licht moesten brengen of het kind bijzonder 
gehecht was aan of aanhankelijk jegens volwas-
senen. Voorts vroegen we of de moeder geloof-
de dat'het kind sterk aan haar gehecht was, of 
ze zelf diepgaand voor het kind voelde, en hoe 
het met de vader omging. 
Gezamenlijke activiteiten. We vroegen hoe vaak 
de ouders met het kind speelden, het voor-
lazen, mee uit namen, hielpen met huiswerk, 
en het lieten meehelpen in huis of in de tuin. 

Informatie van onderwijzend personeel 
We lieten de moeders! verzorgsters een exem-
plaar zien van een lijst met vragen over hun 

48 kind, die bestemd was voor de onderwijzer(es), 
de zgn. Rutter 'B' schaal. We vroegen en kregen 
toestemming deze vragenlijsten, aangevuld met 
nog enkele andere vragen, aan de leerkrachten 
toe te zenden. Op een paar na werden ze inge-
vuld en teruggestuurd. We vroegen de leerkrach-
ten om behalve voor het kind in kwestie, dezelf-
de lijst ook in te vullen voor een klasgenootje 
dat even oud was en tot dezelfde sekse behoor-
de. Hetzelfde vroegen we aan de onderwijzers 
van de 29 Londense kinderen. 

Resultaten I Sociale en emotionele ontwikke-
ling 
Geobserveerd gedrag 
Op 41/2-jarige leeftijd waren de geadopteerde en 
teruggeplaatste kinderen nog veel vriendelijker 
en spraakzamer dan de andere kinderen, en 
hadden de teruggeplaatste kinderen veel meer 
om aandacht gevraagd. Nu ze acht waren, 
waren de verschillen veel geringer geworden. 

Informatie verkregen van de ouders 
Gedragsproblemen. Gemiddeld bleken de pro-
bleemgebieden van de verschillende groepen 
kinderen niet erg uiteen te lopen. Voor een aan-
tal van de 36 probleemgebieden echter scoor-
den de teruggeplaatste kinderen opmerkelijk 
hoger dan de kinderen die steeds in tehuizen 
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waren gebleven. Dit is af te lezen uit onder-
staande tabel. 

Tabel II 
Gedragsproblemen volgens moeders/verzorgsters 

Geadop- Terugge- In tehuis Londense 
tcerd 	plaatst 	gebleven groep I  
(%) 	(%) 	(%) 	(%) 
N=25 	N=13 	N=7 	N=29 

'Nerveuze' 
maag- 
klachten 	12 	46 	0 	21 
Stotteren 	4 	23 	0 	0 
Nerveuze 
gewoontes 	8 	58 	14 	7 
'Overvrien- 
delijk' 	32 	46 	14 	10 
Slechte 
relatie met 
de andere 
kinderen in 
gezin/tehuis 36 	69 	17 	44 
'Niet erg 
gevoelig' 	40 	17 	29 	0 

Bezoek aan arts of kliniek. Van de terugge-
plaatste kinderen bezocht 62 procent een mits 
of kliniek, tegen 21 procent van de Londense 
kinderen, 8 procent van de geadopteerde en 
29 procent van de tehuiskinderen. Deze bevin-
ding strookt niet met het feit dat er gemiddeld 
zo weinig verschil was tussen de van de moeders 
verkregen probleemscores. Men moet echter be-
denken dat de helft van de teruggeplaatste kin-
deren niet op initiatief van de ouders, maar iïvan 
de onderwijzer(es) bij een kliniek terecht ge

I
ko-

men was, en wel wegens gedragsproblemen op 
school. 
Emotionele banden. De overgrote meerderheid 
van de adoptiefmoeders en van de Londense 
moeders zei dat het kind erg aan haar geheeht 
was (resp. 84 en 90%). Dit zei slechts 54% van 
de moeders van teruggeplaatste kinderen en 43% 
van de `tehuismoeders'. Evenzo voelde een veel 
groter aandeel van de adoptiefmoeders zelf een 
sterke band met het kind, dan van de moeders 
van teruggeplaatste kinderen. Van de acht 
teruggeplaatste kinderen die met een stiefvader 
te maken kregen, zouden er slechts drie een 
goede relatie met deze hebben, terwijl er bij 
19 van de 25 geadopteerde kinderen van een 
hechte band met de adoptiefvader meldingl 



werd gemaakt. Zowel de geadopteerde als de 
tehuiskinderen bleken buitengewoon aanhan-
kelijk; 48% van de adoptiefkinderen en 43% 
van de tehuiskinderen wilden vaak geknuffeld 
worden, hetgeen slechts bij 17% van de Londen-
se kinderen het geval was en bij 8% van de te-
ruggeplaatste. Op de leeftijd van 4% waren 
sommige tehuis- en ex-tehuiskinderen aanhan-
kelijk jegens wie dan ook. Nu ze acht waren 
was de aanhankelijkheid veel meer op bepaalde 
personen gericht, hoewel alle kinderen die ooit 
in een tehuis hadden verbleven zich veel gemak-
kelijker door een vreemde naar bed lieten bren-
gen dan de Londense kinderen. Bij de kinderen 
die na de leeftijd van 41/2 het tehuis hadden 
verlaten, bleken zich op het affectieve vlak op-
merkelijke veranderingen te hebben voorgedaan. 
Van de in totaal 9 kinderen die na het bereiken 
van deze leeftijd werden geadopteerd of terug-
geplaatst, waren drie er eerder beschreven als 
zeer aanhankelijk en verknocht aan hun verzorg- 

50 ster. Geen van deze drie kinderen had op acht-
jarige leeftijd een hechte band met de eigen of 
adoptiefouders. Van de overige zes kinderen 
echter die aan niemand sterk gehecht waren op 
hun 41/2-de, hadden er vijf een hechte band met 
hun moeder toen ze acht waren. 
Gezamenlijke activiteiten. De adoptiefouders 
waren veel meer geneigd met hun kinderen te 
spelen dan de andere groepen ouders. Ze hiel-
pen hen ook eerder met huiswerk en betrokken 
deze kinderen meer bij huishoudelijke activitei-
ten. Voorlezen werd overal weinig meer gedaan 
toen de kinderen eenmaal acht waren. 

Tabel 111. 

Groep Totale probleem- 'Antisociale' 
score 	eigenschappen 
(gemiddelde) 	(gemiddeld) 

Londense 
kinderen 	5,4 	 0,9 
Hun klasgenoten 	4,1 	 0,5 
Geadopteerde 
kinderen 	10,0 	 2,5 
Hun klasgenoten 	3,5 	 0,3 
Teruggeplaatste 
kinderen 	13,7 	 3,8 
Hun klasgenoten 	3,1 	 0,5 
•Tehuiskinderen 	9,9 	 2,4 
Hun klasgenoten 	4,1 	 0 



Informatie van de onderwijzer( es) 
Wanneer men wil vaststellen of een kind behoef-
te heeft aan psychiatrische hulp wordt daar in 
het algemeen pas mee begonnen als het op de 
Rutter 'B' schaal een totale probleemscore 
heeft van 9 of meer. 
Uit nevenstaande tabel blijkt dat volgens de 
leerkrachten alle kinderen die ooit in een tehuis 
verbleven, op 8-jarige leeftijd hoger dan 9 scbor-
den. 
Ook op de anti-sociale onderdelen van deze 
schaal waren de verschillen met de Londens 
kinderen opmerkelijk groot. Dit gold niet vnor 
'neurotische' eigenschappen. 
Aandacht trekken in de klas. We stelden de 'eer-
krachten twee extra vragen, nl. of het kind 
meer dan anderen de aandacht trok wanneer 
een onbekende het klaslokaal binnenkwam, en 
of het meer dan anderen de aandacht van de 
onderwijzer(es) probeerde te trekken. Ook Oer 
scoorden de Londense kinderen veel lager: 52% 

51 	van de geadopteerde, 69% van de teruggepl+t- 
ste en 43% van de tehuiskinderen probeerden 
volgens de onderwijzer(es) de aandacht van een 
onbekende of van hem/haar zelf te trekken, 
tegen slechts 7% van de Londense kinderen. 

Opvallende bevindingen bij later geadopteerde 
en teruggeplaatste kinderen 
Vijf kinderen werden geadopteerd tussen de 
leeftijd van 41/2 en 8 jaar. Vier hiervan waren 
volgens de nieuwe moeder sterk aan haar ge-
hecht, en vier adoptiefmoeders besteedden 
dagelijks tijd aan spelen met het kind. Vier 
deren werden tussen de leeftijd van 4'h en B jaar 
naar het ouderlijk huis teruggeplaatst. Van hen 
had slechts één een hechte band met de moé-
der, en geen van de moeders speelde dagelijks 
met het kind. 

Relaties tussen variabelen 
Relatie tussen problemen bij 4- en bij 8 jaar 
Acht en twintig van de vragen die we aan 
moeders/verzorgsters stelden toen de kindeten 
8 waren, luidden hetzelfde als toen ze 41/2. v ■;:aren. 
Op slechts zes van deze vragen kwam de tw6ede 
keer een gelijkluidend antwoord: het betrof de 
onderwerpen slaapstoornissen, relaties met de 
andere kinderen in gezin/tehuis, het zoeken van 
troost bij (een of twee) speciale volwassenen, 



vriendelijkheid en `overvriendelijkheid' en de 
neiging om steeds in de buurt van een of twee 
dezelfde personen te blijven. 

Problemen op 8-jarige leeftijd vergeleken met 
eerdere rapportage door het tehuis 
Van acht van de 25 adoptiefkinderen was vlak 
voor hun vertrek uit het tehuis gerapporteerd 
dat ze 'moeilijk' waren. Al deze acht kinderen 
kregen nu zowel van hun onderwijzer(es) als 
van hun adoptiefmoeder een hogere gemiddel-
de probleemscore. 

Leeftijd bij het verlaten van het tehuis in 
relatie tot andere variabelen 
Opvallend was hierbij dat kinderen die naar huis 
teruggeplaatst werden, een minder hechte band 
niet hun moeder kregen naarmate ze later 
werden teruggeplaatst. 

Relatie tussen gehechtheid aan de moeder-
52 	figuur en andere variabelen 

Bij adoptiefmoeders en `tehuismoeders' ging 
een hechte emotionele band meestal samen met 
veelvuldig met het kind spelen. Dit ging niet op 
voor de andere groepen. Van de drie kinderen 
die volgens hun `tehuismoeder' sterk aan haar 
gehecht waren, was er één van jongsafaan door 
dezelfde personen verzorgd en waren de andere 
twee sinds hun overplaatsing (bij 41/2 jaar) 
steeds door dezelfden verzorgd. De vier tehuis-
kinderen met wie geen hechte band was ont-
staan waren door allerlei verschillende per-
sonen verzorgd. Eén van hen was 'overvriende-
lijk', één was wat teruggetrokken en twee stel-
den zich zeer vijandig op zowel tegenover vol-
wassenen als tegenover kinderen. 

Tabel IV. 
IQ-scores (WISC) op 8-jarige leeftijd 

Groep 	 IQ 

Geadopteerd tussen 2 en 4 	 115,0 
Geadopteerd na 4 1/2 	 100,6 
Teruggeplaatst tussen 2 en 4 	 103,4 
Teruggeplaatst na 4% 	 93,0 
In tehuis gebleven 	 98,6 
Londense groep 	 110,4 



Resultaten II IQ en leesscores 
IQ-scores 
Toen ze acht waren bleken de vroeg geadop-
teerde kinderen nog steeds een IQ te hebben 
dat boven het landelijk gemiddelde (van -± 1ó0) 
lag. 
Tabel IV biedt een overzicht. Zie blz. 52. 

Veranderingen in IQ tussen 4Y en 8 jaar 
Bij 6 van de 7 tehuiskinderen was het IQ ge-
daald met gemiddeld 6,6 punten. Bij de late 
geadopteerden was geen stijging opgetreden 
na het verlaten van het tehuis. Bij tien van de 
in totaal veertien kinderen die na de leeftijd 
van 41/2 werden geadopteerd of teruggeplaatst 
was het IQ gedaald. 

IQ en gehechtheid aan de moeder 
We vonden opmerkelijk hoge correlaties tussen 
de overtuiging van de moeder/verzorgsterdt 
het kind aan haar gehecht was, en het IQ van 
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	hetskind. Dit gold niet alleen in het algemeen, 
maar ook binnen de groepen afzonderlijk. 

Gedragsproblemen en IQ 
Er bleek een negatieve relatie te bestaan tussen 
IQ en aantal door de onderwijzer(es) en moeder/ 
verzorgster gerapporteerde problemen. 

IQ en biologisch ouderschap 
Gegevens betreffende IQ, opleiding en beroep 
van de biologische ouders waren onvolledig. 
Voorzover beschikbaar gaven ze geen 	 T  

 om te veronderstellen dat het hogere I 
van geadopteerde kinderen kon worden toege-
schreven aan selectieve plaatsing van kinderen 
met een 'betere' achtergrond in niet-arbeide irs-
gezinnen: de grote meerderheid van alle biolo-
gische vaders was arbeider. Het gemiddelde IQ 
van de 12 arbeiderskinderen, die geadopteerd 
werden door niet-arbeidersgezinnen, was 116.9. 
De arbeiderskinderen die wel terechtkwamen 
in arbeidersgezinnen, hadden op hun achtste 
een lager IQ, nl. van 98,8. 

Leesscores 
De hoogte van deze scores was qua volgorde 
voor de verschillende groepen bijna identiek 
aan die van de IQ's. De vroeg geadopteerde 
kinderen waren de beste lezers. Hierbij moe 



echter worden vermeld, dat de gevonden ver-
schillen niet significant waren. 

Leesscores, gedragsproblemen en gehechtheid 
aan de moederfiguur 
Net als met de IQ's was er in het algemeen ge-
sproken een positieve relatie tussen hogere 
leesscores en lagere scores op de gedragspro-
bleemschalen waarop gescoord was door de 
moeders/verzorgsters en de leerkrachten. Ook 
was er een positieve relatie aanwezig tussen 
leesscores en gehechtheid aan de moeder bij 
alle kinderen die ooit in een tehuis hadden 
gezeten; dit was echter niet het geval bij de 
Londense vergelijkingsgroep. 

Discussie 
De eerste conclusie die men kan trekken is, dat 
de ontwikkeling van het kind dat als baby in 
een inrichting heeft verbleven, sterk afhanke-
lijk is van de omgeving waarin het daarna te- 

54 	recht komt. Dit geldt zowel voor hechtings- 
gedrag als voor emotionele problemen en 
cognitieve ontwikkeling. De adoptiefouders 
en de ouders bij wie het eigen kind weer terug-
kwam verschillen in een aantal opzichten, die 
bepaald los stonden van sociale klasse. De adop-
tiefouders, met hun zeer grote kinderwens, wil-
den maar al te graag veel tijd aan hun kind be-
steden. De moeders wier kind een aantal jaren 
was uitbesteed geweest aan een inrichting, ston-
den ambivalent of zelfs negatief tegenover de 
terugkeer van dat kind. Bovendien waren er 
vaak nog jongere broertjes en zusjes, die alle 
tijd van de moeder opeisten en voor wie ze 
soms haar voorkeur openlijk liet blijken. 
Verder waren adoptiefouders meestal beiden 
warm en hartelijk, terwijl veel van de terug-
geplaatste kinderen terecht kwamen bij een 
stiefvader die onverschillig of vijandig was, of-
wel een voorkeur voor zijn eigen kinderen niet 
onder stoelen of banken stak. Terwijl de eigen 
moeders al snel een grote zelfstandigheid van 
het kind verwachtten, accepteerden adoptief-
moeders met plezier een (gezien de leeftijd) 
zelfs ál te kinderlijke houding. Dit kwam waar-
schijnlijk niet alleen doordat ze zo naar een 
kind verlangd hadden, maar ook doordat het 
kind bij de adoptie vaak al niet zo klein meer 
was als ze wel hadden gewild. 



Toch waren er ook overeenkomsten tussen de 
geadopteerde en de teruggeplaatste kinderen. 
De onderwijzers van beide groepen noemden 
het gedrag van beide groepen meer dan de 
ouders dat deden, problematisch. Volgens ons 
kwam dit probleemgedrag op school voort uit 
1) een bijna onverzadigbare behoefte aan aan-
dacht van volwassenen en 2) onvermogen tot 
het leggen van goede relaties met leeftijdge- 
nootjes. 
Veel wijst erop dat bij sommige kinderen nog 
tot zes jaar na het verlaten van een tehuis de 
gevolgen van hun verblijf daar tijdens de eerste 
levensjaren, doorwerken. Andere verklaringen 
van onze onderzoeksgegevens zijn natuurlijk 
ook mogelijk. Zo kan men denken aan een 
genetische predispositie als oorzaak van een 
minder gunstige ontwikkeling, aan stress bij de 
biologische moeder tijdens de zwangerschapL 
of aan een moeilijke bevalling. Er zijn echtei 
onvoldoende aanwijzingen voor te vinden, dat 
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ook nog aspecten van de huidige situatie er-
voor verantwoordelijk stellen. Hoewel zulk een 
verklaring voor sommige gevallen misschien 
inderdaad opgaat, lijkt het in het algemeen 
evenwel aannemelijker dat de gemeenschap-
pelijke problemen van veel van de terugge-
plaatste en geadopteerde kinderen te wijten 
zijn aan hun tehuiservaringen. (Wel is daarbij 
misschien sprake van een interactie met 
genetische en biologische factoren.) Het veel-
vuldig wisselen van verzorgsters moet uniek 
zijn in de geschiedenis van het grootbrengen 
van kinderen, en het zou wel heel merkwaar-
dig zijn als dat de sociale ontwikkeling van 
kinderen niet zou beïnvloeden. 
Of het kind een hechte band met de nieuwe 
ouders kreeg, leek niet zozeer afhankelijk 
van de relatie die het had met de verzorgste r  
in het tehuis, maar voornamelijk van de be-
reidheid van de nieuwe ouders om een hechte 
band met het kind te smeden, en van de 
hoeveelheid tijd en moeite die ze ervoor deden, 
deze in stand te houden en te versterken. Het is 
in dit verband van belang te vermelden dat de 
grote meerderheid van de adoptiefouders zieh 
zeer intensief bij hun kind betrokken voelden. 
Omdat slechts zeven van de kinderen uit onze 
onderzoeksgroep steedsin een tehuis wareril, 



gebleven, kunnen over de effecten dáárvan 
slechts zeer beperkte uitspraken worden ge-
daan. Onze oorspronkelijke voorspelling dat 
deze kinderen devianter zouden worden dan 

' de anderen, kon slechts ten dele worden be-
vestigd. Zes van de zeven waren volgens hun 
onderwijzer(es) minder populair op school dan 
de andere kinderen uit hun klas. Als groep had-
den ze geen intellectuele achterstand; bij allen 
op één na was dit niveau van cognitieve ont-
wikkeling bereikt ondanks het ontbreken niet 
alleen van een permanente moederfiguur, maar _ 
ook van enig ander blijvend contact met een 
volwassene. 
Niet alleen onze tehuisgroep, ook de groep 
van teruggeplaatsten was zeer klein. Omdat 
verder onderzoeksmateriaal op dit gebied 
echter vrijwel volledig ontbreekt, verdienen de 
gegevens hierover niettemin de aandacht. Ons 
onderzoek doet vermoeden dat een beleid vol-
gens hetwelk ouders in de gelegenheid worden 

56 	gesteld hun kinderen voor een aantal jaren in een 
tehuis te plaatsen, of volgens hetwelk zij onder 
druk gezet kunnen worden om hun in een 
tehuis geplaatste kinderen na verloop van tijd 
weer terug te nemen, mogelijk niet altijd in 
het belang van het kind is. Steeds weer kwam 
naar voren, dat het met teruggeplaatste kinde- 
ren slechter ging dan met geadopteerde. 
Tot slot moet nog worden benadrukt, dat het 
ook bij onze meest recente studie nog altijd om 
zeer jonge kinderen ging, en dat het ál te voor-
barig zou zijn om op basis daarvan conclusies 
te trekken m.b.t. de effecten van deze vroege 
ervaringen op het gedrag in een verre toekomst. 



Het psychologisch ouderschap 
en het duurzaamheidsprincipe 
in de kinderbescherming: 

een herwaardering en kritiek* 

door M. Bush en H. Goldman 

Eén van de belangrijkste pogingen van de 
laatste jaren om de kinderbescherming te 
hervormen is het poneren van een psycho-
analytische theorie geweest die zich richt tegen 
de gevolgen van een slecht geregelde en doel-
loze uithuisplaatsing. De ontwerpers van de 
theorie hebben deze omgezet in wettelijke aal 
en een model voor wetgeving opgesteld, waar-
door deze theorie in de praktijk zou kunnei 
worden verwezenlijkt. De theorie van psycholo- 

57 	gisch ouderschap, behandeld in het werk vall  
Goldstein, Freud en Solnit**, houdt in dat de 
werkelijke ouder—kind relatie de psycholo-
gische — en dus niet de biologische — band 
tussen beiden is. liet uitgangspunt bij de uit-
huisplaatsing (om welke reden dan ook) van 
kinderen is dat men hen in die omgeving m et 
plaatsen waar zij het meest waarschijnlijk 
psychologische banden zullen ontwikkelen of 
onderhouden met ouderfiguren. Aangezien die 
psychologische band volgens de definitie van 
de auteurs onherstelbaar kan worden verbrOken 
door separatie en aangezien hij ondeelbaar i, 
leidt de theorie tot het duurzaamheidsprinipe: 
de relatie moet duurzaam en exclusief zijn om 
als psychologisch ouderschap te worden aan-
gemerkt. De gevolgen voor de kinderbeschr-
ming zijn dat uithuisgeplaatste kinderen zo 
kort mogelijk moeten worden blootgesteld aan 

*Dit is een verkorte weergave: Van the Psychological 
parenting and permanency principles in child welfare 
a reappraisal and critique. 
In: American journal of orthopsychiatry, 52e jrg , 
nr. 2, april 1982, blz. 223-235. 
** Goldstein, J., A. Freud and A. Solnit. Beyond 
the best interest of the child. New York, Free Pr ss, 
1973. 
Goldstein, J., A. Freud and A. Solnit. Before thc best 
interest of the child. New York, Free Press, 1979. 



tijdelijke verzorging; dat de beslissing om ze 
naar huis terug te sturen of om de banden met 
hun ouders door de snijden ook binnen een 
korte tijd moeten worden genomen; dat het 
beste alternatief voor het terugsturen naar 
huis het plaatsen van het kind bij adoptief-
ouders is en dat de niet als duurzaam bedoelde 
verzorging door pleegouders die niet met de 
voogdij zijn bekleed, slechts een tijdelijke op-
lossing behoort te zijn. 
Dit artikel houdt zich bezig met het duur-
zaamheidsprincipe in relatie tot kinderen die in 
de steek gelaten zijn of door hun ouders worden 
verwaarloosd en niet in relatie tot kinderen die 
wegens echtscheiding van hun ouders uit het 
huis zijn geplaatst. 

Argumenten voor het duurzaamheidsprincipe 
Het principe stelt, simpel uitgedrukt, dat ieder 
kind behoefte heeft aan een duurzame, affectieve 
en stimulerende relatie met een volwassene. 

58 	Het is van belang om op te merken dat de pleit- 
bezorgers van het principe niet een ideale op-
voedingssituatie beschrijven, maar een aantal 
minimum voorwaarden aangeven die, als zij 
worden verwaarloosd, het kind emotionele 
schade kunnen toebrengen. Volgens deze buiten-
gewoon nauwkeurig opgezette theorie bestaat 
er een bepaalde mate van liefde, genegenheid en 
ondersteuning die een kind nodig heeft van een 
ouderfiguur om tot een gezonde ontwikkeling 
te komen. Te weinig of te veel is schadelijk. 
Volgens de theorie is een volwassene wel een 
psychologische ouder of in 't geheel geen ouder. 
Gradaties daarin bestaan niet. Een kind kan ook 
maar één of twee van dergelijke ouders hebben, 
niet meer. Kinderen zijn niet in staat om situa- 
ties te hanteren waarbij zij contact onderhouden 
met hun natuurlijke ouders èn met plaatsvervan-
gende ouders. Tenslotte stelt de theorie dat de 
relatie tussen een kind en zijn of haar psycholo-
gische ouders (biologisch danwel plaatsvervan-
gend) kwetsbaar is. Dat wil zeggen dat een korte 
scheiding van het kind van de ouders of het 
blootstellen van het kind aan een tijdsperiode 
waarin twijfelachtig is wie het gezag over het 
kind heeft, de relatie gemakkelijk stuk kan 
maken. Hierdoor wordt de emotionele stabili-
teit van het kind bedreigd evenals de mogelijk-
heid om de relatie later te herstellen. 



Het duurzaamheidsprincipe was een reactie Op 
twee verschijnselen binnen de kinderbescher-
ming: 1) de praktijk van rechters bij echtschei-
dingsprocedures om bepaalde voorwaarden an 
de voogdij-opdracht te verbinden waarbij aan 
de ouder die de voogdij niet heeft een bezoek-
regeling wordt toegestaan en 2) het feit dat ' -iet 
in de kinderbescherming een normale gang van 
zaken is dat de kinderen met grote frequentie en 
gedurende lange tijd van de ene naar de andre 
verzorger gaan. 
Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat het boven-
staande juist is en bovendien dat de status ‘flri 
pleegkind de relatie met de natuurlijke oucl+ .s 
kan vernielen en dat de kinderen het tijdelijke 
van hun verblijf in welk plaatsvervangend g+In 
ook als een bron van diepe angst en bezorgd-
heid ervaren. Ook gaat de lange tijd aangehan-
gen theorie niet meer op dat de plaatsing dOor 
een voogdij-instelling een tijdelijke zaak behoort 
te zijn in afwachting van een permanent verblijf. 

59 	Hiervan getuigt de bureaucratische luiheid Van 
de kinderbeschermingsinstellingen evenals cie 
terughoudendheid die bij kinderrechters bestaat 
om de relatie van het kind met zijn natuurlike 
ouders af te breken zodat het kind bij adoptief-
ouders kan worden geplaatst. Er is geen twijfel 
aan dat de argumenten die door de pleitbezor-
gers van het duurzaamheidsprincipe zijn ont-
wikkeld, een belangrijke bijdrage hebben ge-
leverd aan een beter inzicht in het kinderbe-
schermingssysteem. 

Argumenten tegen het duurzaamheidsprincipe 
De nadruk van het principe ligt meer op het 
vaststellen van een beleid dat een kind uit een 
onbestendige in een duurzame situatie brengt 
dan op het verlichten van de zich voordoende 
problemen. Maar het doet meer dan alleen le 
aandacht afleiden van de oorzaken van de 
moeilijkheden in het gezin. Het verschaft zon-
der het te weten, het kinderbeschermingsappa-
raat een alibi voor hun falen een antwoord te 
vinden op de factoren die de gezinsstabiliteit 
bedreigen. De meeste van de gezinnen die ter 
de aandacht van de kinderbeschermingsinst n-
ties komen, komen daar niet omdat de oud6s 
opeens hebben gemerkt dat zij niet langer Voor 
hun kinderen willen zorgen. Zij wenden zich 
tot deze instellingen omdat slechte lichamelijke 



of geestelijke gezondheid, werkloosheid, 
armoede, echtscheiding of slechte woonom-
standigheden hun in een situatie heeft gebracht 
waarin zij menen of de kinderbeschermings-
autoriteiten menen dat het niet langer mogelijk 
is dat zij voor hun kinderen zorgen. Een aantal 
van die situaties zou door overheidsbemoeienis 
kunnen worden verbeterd, zoals extra financiële 
hulp, tijdelijke gezinshulp en hulp bij het 
zoeken naar werk of een beter huis. Het is bij 
discussies over kinderbescherming echter een 
algemeen gegeven dat kinderbeschermingsin-
stellingen een veel groter percentage van hun 
middelen in uithuisplaatsingen stoppen dan in 
het in stand houden van het gezin. 
Het duurzaamheidsprincipe verscherpt deze 
situatie. Het uitgangspunt is kinderen perma-
nent psychologische ouders te verschaffen. 
Het effect ervan is dat het falen van de instan-
ties de natuurlijke gezinnen bij elkaar te 
houden, verontschuldigd of gesanctioneerd 

60 wordt als de kinderen, die uit die gezinnen ver-
wijderd zijn, tenslotte terecht kunnen bij een 
ander psychologisch ouderpaar. In dit opzicht 
staat het principe onverschillig tegenover de 
vraag wie tenslotte die psychologische ouders 
worden (of blijven). In een situatie waar er een 
keuze is tussen het wagen van een poging om 
een gezin bij elkaar te houden met het risico 
van instabiliteit als de poging faalt en het ver-
wijderen van het kind uit oogpunt van besten-
digheid, kiest het duurzaamheidsprincipe voor 
het laatste. 
Goldstein en zijn collega's hebben ook niet uit-
gewerkt hoe dat vinden van psychologische 
ouders plaats heeft. In hun geschriften wordt 
aangenomen dat het proces effectief zal ver-
lopen als het door de theorie geleid wordt. In 
de beide belangrijkste boeken over dit onder-
werp (zie de verwijzing op blz. 57) wordt aan- 
genomen dat psychologisch ouderschap geregeld 
of voorgeschreven kan worden, dat wil zeggen 
dat de kinderbescherming een relatie kan 
regelen die resulteert in psychologisch ouder-
schap. 
Er is nog een probleem dat hiermee samen-
hangt. In hun tweede boek concludeerden 
Goldstein en zijn collega's dat het a priori zo 
is dat als een kind bij pleegouders heeft ge-
woond gedurende een bepaalde tijdsperiode 



(de periode verschilt met de leeftijd van heti 
kind) en wanneer de pleegouders het kind 
willen houden, die speciale ouders de psycnolo-
gische ouders van het kind zijn geworden. Dit 
mechanische bewijs voor het bestaan van een 
subtiele en gecompliceerde relatie lijkt een 
conditio sine qua non voor de poging van de 
schrijvers om hun psycho-analytische theorie 
in een wet uit te drukken. Hun opvatting over 
de kwetsbaarheid van de relatie van een kind 
met een ouder of pleegouder, hun overtuiging 
over de absolute noodzaak dat kinderbesch ier-
mingsinstanties en kinderrechters snelle bes Ilis-
singen moeten nemen en dat rechtbanken niet 
toegerust zijn (of beter onwillig zijn) om 
psycho-analytisch bewijsmateriaal in aanmer-
king te nemen, heeft hen tot de conclusie  ge- 
bracht dat een 'objectief' criterium van psy i cho-
logisch ouderschap moest worden uitgewerkt 
en in de wetgeving worden opgenomen. Dait 
criterium legt nadruk op de factor tijd. 

61 Maar de banden tussen een kind en een pleeg-
ouder kunnen door tijdsverloop achteruit gaan 
in plaats van groeien of kunnen nooit tot een 
echte ouder—kind relatie komen, hoe lang lie 
relatie ook duurt. Tijd op zichzelf is geen  ol-
doende indicator voor het ontwikkelen van 
psychologisch ouderschap. Een ander probleem 
is dat in de duurzaamheidstheorie wordt aange-
nomen dat een volwassene wel of niet de 
psychologische ouder van een bepaald kind is 
en dat er geen gradaties van psychologisch 
ouderschap zijn. Wij willen erop wijzen dat 
kinderen psychologisch ouderschap van uiteen-
lopende aard kunnen ontvangen van meer dan 
één paar ouders. Het is toch zo dat veel kinde-
ren die bij hun biologische ouders verblijvén 
tot zij volwassen zijn, zich in hun puberteits-
jaren hechten aan één of andere volwassene 
(tante, oom, buurman, leraar) die hun voor 
enige tijd sterk emotioneel steunt, zonder dat 
dit de banden dreigt kapot te maken die het 
kind met zijn of haar ouders verbinden. 
Nog een probleem wat betreft de kunstmatige 
precisie die de theorie van de wet eist, is net 
volgende. Goldstein houdt zich vast aan á tijd 
als een criterium voor het bestaan van psycholo-
gisch ouderschap. Hij vraagt niet naar de Menin-
gen die de kinderen er zelf over zouden hebben. 
Wij hebben ons er al eerder voor uitgespróken 



om ook de ideeën en meningen van de kinderen 
te gebruiken om hun loopbaan als `kinderbe-
schermingspupil' te bepalen. Het is niet de 
bedoeling dat de meningen van kinderen als de 
enige meetellen, maar dat zij naast die van de 
natuurlijke ouders, pleegouders en kinderbe-
schermingsdeskundigen in aanmerking worden 
genomen. In ons eigen onderzoek onder een 
grote groep van de kinderbeschermingspupil-
len ontdekten wij dat zij hun situatie en voor-

• itzichten beschreven op een manier die heel 
vaak overeenkwam met die van de volwassenen. 
En als er verschillen tussen hen waren, sproten 
deze voort uit de verschillende belangen en 
doeleinden van de verschillende ondervraagden. 
Als het doel van het gebruik van het criterium 
van psychologisch ouderschap is om kinderen 
in een situatie te plaatsen waar zij zich veilig 
en geliefd voelen, zou het toch redelijk zijn om 
bij beslissende regelingen de meningen van de 
kinderen te vragen of zij zich inderdaad veilig 

62 	en geliefd voelen. 
Wij zijn ons op dit punt bewust van een 
dilemma. Het begrip psychologisch ouderschap 
werd ontwikkeld in het licht van ondraaglijk 
oponthoud, weigeringen om beslissingen te 
nemen, zowel door de kinderrechters als door 
de kinderbeschermingsinstellingen. Onze boven-
staande analyse kan de schijn wekken deze 
rechtvaardige kritiek te verzwakken. Maar wij 
zijn aan deze analyse begonnen omdat wij van 
mening zijn dat het gevaarlijk is er aan mee te 
werken dat de belangen van kinderen, die ver-
zanden in bureaucratische besluiteloosheid, 
op de klippen van automatisch psychologisch 
ouderschap vastlopen. Die oplossing is verleide-
lijk, maar brengt te veel risico's met zich mee 
en gaat aan te veel nuances voorbij. De waar-
schijnlijk belangrijkste complicatie waaraan 
hierbij geen aandacht wordt besteed, is dat er 
binnen het kinderbeschermingssysteem een 
groep kinderen is voor wie duurzaamheid en 
gehechtheid aan een paar psychologische 
ouders irrelevant is. Het zijn kinderen, die om 
de een of andere reden niet naar huis kunnen 
of willen gaan, niet kunnen of willen worden 
geadopteerd door hun pleegouders of door 
andere volwassenen. Die, terwijl zij wel de 
stabiliteit in een plaatsvervangend tehuis 
wensen, die stabiliteit niet zien in termen van 



hun unieke gehechtheid aan een paar psycholo- 
i gische ouders. Aangezien het duurzaamheicls- 

principe bedoeld lijkt te zijn om op alle kinde-
ren binnen het systeem toepasbaar te zijn, 
wordt de plaatsing van deze kinderen voor 
wie de doctrine niet relevant is, automatisch 
als 'mislukt' bestempeld. De aanspraak op alge-
meen toepasbaarheid van de doctrine laat geen 
ruimte over en spoort er niet toe aan om 
andere strategieën te ontwikkelen voor kinde-
ren die er niet onder vallen. 
Een overtuigend criticus van het eerste boek, 
van Goldstein, Solnit en Freud wees erop dát 
hun argumentatie op zeer weinig bewijsmate-
riaal uit de sociale wetenschappen steunde. Er 
kan ook geen afdoende bewijs voor worden 
geleverd dat bepaalde plaatsingsbesluiten zullen 
resulteren in bepaalde uitkomsten wat betreft 
gedrag en emoties van kinderen, omdat die luit-
komsten ontelbare met elkaar in verband staan-
de oorzakenoorzaken hebben. Wij hebben wel wat bei  - 

63 wijsmateriaal verkregen in een onderzoek van 
enige jaren geleden dat erop wijst, dat de dnur-
zaamheidsdoctrine een flink aantal kinderbé-
schermingspupillen in de kou laat staan. 

Uitkomsten van onderzoek en conclusies 
De gegevens komen van een kinderbescher- 
mingsonderzoek dat gehouden werd in een grote 
stad. De uitkomsten van dit onderzoek bestrij-
den het idee dat het duurzaamheidsprincip kan 
worden toegepast op alle kinderen die doorl de 
kinderbescherming verzorgd worden. In het 
onderzoek blijft een groot aantal kinderen dver 
die, hoewel zij stabiliteit op prijs stellen, niet 
naar huis kunnen terugkeren, niet geadopteerd 
willen worden en niet uitsluitend gehecht willen 
raken aan hun pleegouders. Het lijkt erop dat 
deze kinderen bereid zijn een zekere tweeslách-
tigheid in de relatie met hun pleegouders tde te 
laten, omdat zij nog enig contact met hun eigen 
familie willen behouden of omdat zij een zëkere 
mate van onafhankelijkheid willen behouden. 
Voor deze kinderen zou het vastleggen van het 
duurzaamheidsprincipe in een wet een bedei-
ging vormen voor de voor hen bruikbare maar 

• niet duurzame compromissen, die zij voor ich-
zelf hebben aanvaard. Ons betoog bestrijdt het 
duurzaamheidsprincipe op drie beslissende 
punten. In de eerste plaats suggereert het prin- 



cipe dat er maar één juiste plaatsing voor een 
kind bestaat, namelijk bij een psychologische 
ouder en dat het voor een rechtbank duidelijk 
zal zijn wie dat is. Daardoor wekt het principe 
de valse hoop dat hulpverleningsbeslissingen 
kunnen worden vastgelegd in wettelijke proce-
dures of in gedetailleerde wettelijke voorschrif-
ten. 
In de tweede plaats zetten wij grote vraagtekens 
bij het afwijzen van de mening van de kinderen 
over hun situatie als zijnde 'te wispelturig'. Het 
is één ding om een psycho-analytisch perspectief 
aan het probleem van onbestendigheid in de 
kinderbescherming toe te voegen; het is iets 
anders om het hele probleem als psychiatrisch 
te bestempelen. 
Tenslotte betwijfelen wij of het verstandig is 
om de kwestie van duurzaamheid te verheffen 
tot de belangrijkste doelstelling in de kinderbe-
scherming. Het duurzaamheidsprincipe en liet 
principe van psychologisch ouderschap staan 

64 	toe dat de kinderbescherming de beslissing om 
natuurlijke gezinnen hulp te verlenen en te her-
enigen verlegt naar de beslissing om kinderen uit 
huis te plaatsen, zonder eerst aan te tonen dat 
dit nu de enige weg is om problemen van de 
natuurlijke ouders op te lossen. Hoewel Gold-
stein en zijn collega's zich ervoor hebben uitge-
sproken dat er beperkingen moeten worden 
opgelegd wat betreft de mogelijkheid om kin-
deren uit hun natuurlijke omgeving te verwijde-
ren, staat hun theorie er in zekere zin onver-
schillig tegenover waar het kind uiteindelijk zijn 
psychologische ouders vindt. Zij hebben terecht 
kritiek geleverd op de verdediging van sommige 
kinderbeschermingsinstanties, die beweren dat 
de vertragingen bij het nemen van duurzame 
beslissingen over de plaatsing van kinderen het 
gevolg zijn van de tweeslachtigheid van de 
relaties van de kinderen met hun natuurlijke 
en pleegouders. Maar het duurzaamheidsprin-
cipe lost deze kwestie op door er geen aandacht 
aan te besteden. De theorie is een goede hand-
leiding als het duidelijk is wie de facto de ouders 
van het kind zijn, maar niet in het heetst van 
de strijd waar dat geschilpunt op verscheidene 
manieren zou kunnen worden opgelost. 
Waar de praktijk van de kinderbescherming 
behoefte aan heeft is, een reeks van voorschrif-
ten en motieven, die een lijst van mogelijke 



permanente ouders erkennen. En de kinderl 
beschermingsautoriteiten zouden moeten aan-
tonen dat zij zich hebben ingespannen voor 
rechthebbende volwassenen (de natuurlijke 
ouders bovenaan de lijst), voordat er gekeken 
gaat worden naar minderrechthebbende vol-
wassenen (volledig vreemden onderaan de 
lijst). Deze doelstellingen zouden ook moeien 
erkennen dat bepaalde oudere kinderen, he-
wel zij stabiele leefomstandigheden wensen, 
de voorkeur geven aan en in staat zijn te leven 
met verscheidene ouderfiguren. Daarbij gevén 
zij noch aan hun natuurlijke ouders noch aan 
hun pleegouders het exclusieve recht op psY-
chologisch ouderschap doch putten zij kracht 
uit beide relaties. Zij zouden ook moeten 
erkennen dat er oudere kinderen zijn die niet 
bereid zijn aan een ouder—kind relatie te be-
ginnen, maar die, ook al hebben zij enige aan-
dacht en verzorging van een volwassene nodig, 
in staat zijn om een onafhankelijk leven als 

65 	volwassene te ontwikkelen. 
De these van psychologisch ouderschap en 
duurzaamheid heeft bepaalde hachelijke pro-
blemen in de praktijk van de kinderbescher-
ming duidelijk gemaakt. Dit artikel heeft 
er echter op willen wijzen dat theoretische be-
naderingen die geen aanspraak maken op 
algemene geldigheid, maar in staat zijn de 
aspecten van een complex dilemma te onder-
kennen, ons beter in staat stellen de kwaliteit 
van de zorg voor deze kinderen te verbeteren. 
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Algemeen 

1 
Lameris, F. J. Misdaadbeheersing: geen zaak voor 
politie en justitie alleen. 
Beleid en maatschappij 9e jrg., nr. 6/7, juni/juli 1982, 
blz. 169-174 (N). 

Volgens de auteur is het hoog tijd dat een poging 
wordt gedaan om alle in de samenleving aanwezige 
krachten op het gebied van de beheersing van de 
misdaad te mobiliseren. Met misdaadbeheersing bedoelt 
hij meer dan alleen maar misdaadbestrijding. Ook de 
voorkoming van misdrijven moet hiertoe worden 
gerekend. Deze voorkoming heeft juist alleen maar 
kans van slagen als dit mede gezien wordt als een taak 
van iedere burger. Verder wijst de auteur op het 
belang van een goede coördinatie. Als voorbeeld 



vraagt hij de aandacht voor de groep van onbezoldigde 
ambtenaren die gecoördineerd op het gebied van het 
milieu, de belastingen en de sociale voorzieningen, 
veel goed werk kunnen doen. Verder acht hij de 
interdepartementale coördinatie van groot belang. In 
dit verband citeert hij de Commissie Hoofdstructkur 
Rijksdienst. Tot slot geeft hij enkele suggesties vcior 
een goede coördinatie op lokaal niveau. Hij benadrukt 
hierbij dat moet worden gezocht naar nieuwe 
verbindingen tussen het repressieve en het welzijns-
complex. 
Met literatuuropgave. 

2 
Veen, Th. L. van der. Smartegeld. Uitspraken van de 
Nederlandse rechter over vergoeding van immatetliéle 
schade. 
Verkeersrecht, 30e jrg., nr. 6, juni 1982, blz. 122,— 
237 (N). 

Deze bijzondere, sinds 1959 voor de achtste maal 
verschijnende uitgave van Verkeersrecht vormt en 
geordende bundeling van smartegeldvonnissen. Onder 
leiding van de auteur werden ze door middel van 'o.a. 
een onderzoek in de archieven van de rechtbankën 
bijeenvergaard. De smartegeld-uitspraken zijn in ver- 

67 schillende rubrieken onderverdeeld, volgens de ver- 
schillende soorten lichamelijk letsel. De laatste rilbriek 
wordt gevormd door diverse uitspraken over imma-
teriële schade anders dan door lichamelijk letsel. in 
een poging van de auteur om bij te dragen aan eek 
zekere normalisering van de schadeberekening inzake 
immateriële schade, heeft hij reeds in de vorige 
7e druk (juni 1979) een globale letselgroepen-indeling 
gepubliceerd waarbij zwaarder letsel steeds in een 
hogere groep werd ingedeeld met opklimmende 
bedragen per groep. In zijn voorwoord bij deze aLtste 
uitgave betreurt de auteur het dat er zich in juridische 
tijdschriften tot nog toe geen fundamentele discussie 
heeft ontwikkeld over methodiek en een systeem voor 
het toekennen van smartegeldvergoedingen. Voor het 
eerst is achter in dit nummer een register opgenomen 
dat het zoeken naar een vergelijkbaar schadegeval zal 
vergemakkelijken. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Effect of mode of adjudication, presence of defense 
counsel, and favorability of verdict on observer's t  
evaluation of a criminal trial; by W. Austin, T. Al 
Williams III, S. Worchel, et al. 
Journal of applied social psychology, lle jrg., nr. 4, 
juli—augustus 1981, blz. 281-300 (USA). 

De laatste jaren zijn onderzoekers zich meer gaan 
interesseren voor de wijze van rechtspleging; daarbij 
kwam het accent te liggen op de evaluatie van dë 
oplossing van conflicten. Bij dit onderzoek ging men 
in een experimentele situatie na in hoeverre de uit- 
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spraak van de rechter de evaluatie van een strafproces 
door observanten beihvloedt. Hierbij werd steeds 
gebruik gemaakt van een van de volgende vier proce-
dures: 1) Twee partijen, waarbij vertegenwoordigers 
van de elkaar bestrijdende partijen de zaak bepleiten 
en een derde partij uitspraak doet. 2) Inquisitoriaal, 
waarbij een derde partij het bewijsmateriaal contro- 
leert, evenals de uitslag, waarbij de vertegenwoor-
digers een minder belangrijke rol spelen. 3) Partijen 
zonder advocaat, waarbij de beklaagde als zijn eigen 
zegsman optreedt. 4) Partijen met een pleitbezorger. 
Om een duidelijker en objectievere uitspraak te 
krijgen werd gebruik gemaakt van observanten in 
plaats van deelnemers. Audio- en videobanden van 
een gesimuleerd proces dat gebaseerd was op een 
bestaande zaak werden door de observanten bekeken 
en afgeluisterd. Gelet werd op de volgende factoren: 
Kreeg de beklaagde een eerlijk proces? Was hij 
tevreden met de uitkomst en de manier waarop de 
verdediging werd gevoerd? In tegenstelling tot eerdere 
onderzoeken bleek uit de antwoorden op de vragen 
die men de observanten stelde, dat men de verschil-
lende procedures alle vier eerlijk en wetmatig vond. 
Dit wettigt de veronderstelling dat de wijze waarop een 
procedure gevoerd wordt volgens de observanten 
belangrijker is dan het al of niet strikt volgen van de 
regels. De observanten hadden de indruk dat de 
beklaagden het minst voldaan waren, als de aantoon- 
baar eerlijke procedure tot een ongunstig resultaat 
leidde. Verder toekomstig onderzoek zal moeten 
uitwijzen welke procedure voor de verschillende 
bevolkingsgroepen het meest te prefereren is. 
Met literatuuropgave. 

4 
Frehsee, D. Wiedergutmachung statt Strafe. 
Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 2, 1982, 
blz. 126-136 (BRD). 

In het strafrecht wordt, met name waar het gaat om 
jeugdige daders, van de sanctie verwacht dat deze 
afschrikt en/of de dader verbetert. Uit effectiviteits-
onderzoek is volgens de auteur inmiddels wel 
gebleken dat beide verwachtingen niet erg realistisch 
zijn. Volgens hem is uit deze constatering maar één 

' logische conclusie te trekken, nl. met de sanctie 
afzien van enig effect op de dader maar deze meer 
richten op een herstel van de schade. Dit kan dan 
volgens de auteur op zichzelf een goed effect hebben 
op de dader. In Amerika heeft men met deze werk-
wijze ervaring opgedaan. De auteur betreurt het dat 
bij gebrek aan een wettelijke grondslag in Duitsland 
deze strafrechtelijke acties achterwege blijven. Hij 
ontkent niet dat de praktische vormgeving problemen 
oplevert, maar twijfelt of niet met sommige vormen 
geëxperimenteerd zou kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

5 
Gooijer, C. de. De grenzen van het toelaatbare. De 
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invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de 
rechtspraak. 
Trema, 5e jrg., nr. 6, juni 1982, blz. 140-148 (N) ;  

Dit artikel is een verkorte weergave van de voordracht 
van mr. C. de Gooijer voor de voorjaarsvergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te 
Roermond op 14 mei 1982. De auteur begint zijn1 
betoog over de grenzen van de rechterlijke macht met 
een beschrijving van de rationalisering die is opge-
treden in de samenleving en de plaats heeft ingenomen 
van het geloof in de kerk en de hogere macht. Nadat 
hij heeft vastgesteld dat de rechter is gebonden aan 
de wet, maakt hij aan de hand van een aantal voorL 
beelden duidelijk dat de rechter bij het ontbreken 
van een duidelijke wettelijke regeling zelf een stand-
punt moet innemen. Van belang acht hij hierbij dat 
de benadering van de rechter in zulke gevallen aan r  
sluit bij zowel het standpunt van de regering als bij 
het denken van de wetsovertreders. Naar zijn mening 
kunnen alleen op die manier kanalen voor de commu-
nicatie open blijven. Het gaat de auteur er niet om 
dat de rechter zijn beslissingen baseert op zijn peri l  
soonlijke maatschappelijke opvattingen. Tegelijker-
tijd wijst hij erop dat men zich moet realiseren da} 
die persoonlijke opvattingen niet buiten de raadkámer 
gehouden kunnen worden. 

6 
Kennedy, D. B. and T. M. Kelly. The swinging 
pendulum of correctional reform. 
Criminal justice review, 6e jrg., nr. 1, lente 1981, 
blz. 44-47 (USA). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de golf-
beweging in de toepassing van het strafrecht. In het 
algemeen vindt volgens hen de benadering van de 
strafrechtelijke problemen plaats vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals: het doel van het strafrechtelijk 
systeem, de rechtvaardigheid tegenover de burger, de 
selectieve rechtshandhaving enz. Hierbij treedt volgens 
de auteurs het verschijnsel op dat zich altijd felle 
voor- en tegenstanders van een bepaalde oplossing 
vormen. Deze polarisatie heeft tot gevolg dat de 
ontwikkeling in de strafrechtshervormingen soms 
sterk in een bepaalde richting gaat terwijl op een 
ander moment die richting tegengesteld kan zijn. Bij 
de benadering van de desbetreffende maatschappé-
lijke problemen wordt steeds een spanningsveld 
tussen voor- en tegenstanders geschapen. De auteurs 
stellen voor om met alternatieve sancties zoals de 
maatschappelijke dienstverlening, deze tegenstelling 
te overbruggen. Met dit middel is het volgens hen 
mogelijk ver uiteenliggende visies samen te brengen en 
de ontwikkeling in het strafrecht te stabiliseren. 
Met literatuuropgave. 

7 
Loh, W. D. Perspectives on psychology and law. 
Journal of applied social psychology, lle jrg., nr. 
juli—augustus 1981, blz. 314-355 (USA). 

4 , 
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Sinds het begin van de zeventiger jaren is er bij de 
psychologen een nieuwe en groeiende belangstelling 
voor de rechtspleging te constateren. Ondanks de 
lange traditie en huidige ontwikkelingen heeft er tot 
op heden geen historische analyse of theoretische 
beschouwing van het geheel plaats gevonden. De 
meeste literatuur betrof empirische studies over 
speciale onderwerpen. In dit artikel probeert de 
auteur een kritisch overzicht te geven van de relatie 
tussen psychologie en recht. Dit bestaat uit drie delen: 
het eerste betreft de geschiedenis van de relatie tussen 
psychologie en recht, waarmee een beeld van de stand 
van zaken wordt geschetst. De auteur onderscheidt: 
de pioniersfase (± 1900) genaamd `yellow psychology; 
de fase waarin de rechtspleger psychologie Iledrijft 
(± 1930); de forensische fase (± 1950); de fase van 
volwassen worden (± 1970). Het tweede deel betreft 
de psychologie van het identificeren van de verdachte 
door de ooggetuige, waarin constitutionele dimensies 
en onderzoek-achtergronden worden behandeld en 
welke invloed onderzoek op dit gebied heeft. Het 
derde deel ten slotte behandelt de sociale psycholo-
gie van het strafproces, waarbij met name wordt inge-
gaan op keuze van de jury, besluitvorming door de 
jury, hoe de jury wordt geihformeerd omtrent de toe-
laatbaarheid van bewijsmateriaal en tenslotte welke 
invloed sociaal-psychologisch onderzoek heeft op het 
strafproces. De auteur concludeert dat er een toe-
nemende bewustwording is dat psychologisch onder-
zoek meer waarde moet hechten aan juridische ge-
zichtspunten. 
Met literatuuropgave. 

8 
Mulder, A. De grenzen van het toelaatbare. De invloed 
van maatschappelijke ontwikkelingen op de recht-
spraak. 
Trema, 5e jrg., nr. 6, juni 1982, blz. 128-139 (N). 

Dit artikel vormt de tekst van de voordracht van 
mr. A. Mulder voor de voorjaarsvergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Roer- 
mond op 14 mei 1982. Als inleiding op de vraag wat 
de grenzen van het toelaatbare zijn, schetst de auteur 
de ontwikkeling van de verzorgingsstaat sinds de jaren 
zestig. Doordat er in de loop der jaren bij verschil- 
lende groeperingen in de samenleving verwachtingen 
zijn geschapen waaraan in de huidige tijd moeilijk 
beantwoord kan worden, dienen zich regelmatig 
conflicten aan waarbij het optreden van de overheid 
op de achtergrond een belangrijke rol speelt. Vanuit 
een traditie van toegeeflijkheid moet de overheid 
steeds meer afwijzend gaan optreden. In deze moei-
lijke situatie is het volgens de auteur van belang dat 
het rechterlijk beleid dat in deze tijd hierop moet 
inspelen, voldoet aan een innerlijke logica, een voor-
spelbaarheid, en een flexibiliteit. Op deze elementen 
gaat de auteur nader in. Tot slot bespreekt hij de 
wisselwerking die kan optreden tussen het rechterlijk 
beleid en het overheidsbeleid. Hoewel de rechter 
volgens de auteur niet moet schromen om een beroep 
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te doen op zijn constitutionele positie, moet er toch 
ook regelmatig sprake van een wederzijdse afstem-
ming zijn. 

9 
Neut, J. L. van der. Schijngevechten rond de porno-
grafiewetgeving. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 5, mei 1982, 
blz. 320-329 (N). 

De auteur wijst in dit artikel op het feit dat sinds de 
aanbieding van een gewijzigd pornografie-artikel aan 
de Kamer in 1979 de maatschappelijke visies op déze 
materie nogal gewijzigd zijn. Aanvankelijk werd eén 
verzwakking van het criminaliserend aspect van 
pornografie nuttig geacht, inmiddels wordt porno afie 
weer meer in verband gebracht met geweld en 
discriminatie. Naar zijn mening heeft vooral de 
emancipatiebeweging de stemming doen omslaan. Zijn 
persoonlijke mening is dat het nieuwe wetsartikel éen 
merkwaardige gespletenheid vertoont in de bejegening 
van uitingen van sexuele aard en geweldsuitingen, 
waarbij de doelstelling t.w. bescherming tegen onT-
wenste confrontatie met pornografie, niet wordt 
nagestreefd. Hoewel in de kritiek op de wetswijziging 
vaak gesteld wordt dat de pornografie wordt gedeeri-
minaliseerd is naar de mening van de auteur hiervan 
geen sprake. Naar zijn mening is de benadering van 
deze strafbaarstelling met verwijzing naar de schade-
lijkheid van pornografie heilloos. Zijn slotconclusié is 
dat de behandeling van het wetsontwerp geen verder 
uitstel behoeft. Het ontwerp dient naar zijn mening 
wel flink te worden herzien. 
Met literatuuropgave. 

10 
Neut, J. L. van der. Doelmatiger strafbaarstelling van 
illegaal zenden? 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 6, juni 1982, 
blz. 412-420 (N). 

Kort geleden heeft de Tweede Kamer haar fiat gegeven 
aan wijzigingen in de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. 
De auteur geeft in dit artikel enig inzicht in deze 
wijzigingen, die met name consequenties hebben op 
strafrechtelijk gebied. Aan de hand van een analysé 
van de rechtspraak van de H.R., gerangschikt naar de 
bestanddelen van het huidige delict, wordt bekeketi 
of de wijziging van art. 3 quater een einde maakt aan 
de vele problemen, die opdoemen bij de hantering 
van deze bepaling. Tevens gaat hij na of ook voor een 
succesvolle vervolging ter zake van het nieuwe art. 3 
ter j., art. 20,1 b onnodige belemmeringen worden 
gecreëerd. Zo geeft de auteur aan wat er in de nieuwe 
bepaling blijft (radio-elektrische zendinrichting enF het 
aanwezig hebben), wat er verdwijnt uit de oude tta-
ling (al dan niet zijnde een radiotelegraaf- of telef on 
als bedoeld in art. 3 en het begrip houder) en wat er 
wordt aangepast in de nieuwe bepaling (machtiging 
voor aanleg, exploitatie of gebruik). De conclusie Van 
de auteur is dat de wijzigingen aanzienlijk eenvoudiger 
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te hanteren zijn, maar dat deze wetswijziging slechts 
een bescheiden bijdrage levert aan een doelmatiger 
'aanpak' van het clandestiene zenden. 

11 
Plewig, H. J. Gesicherte Unterbringung? Die Sicht-
weisen verantwortlich Beteiligter. 
Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 2, 1982, 
blz. 107-125 (BRD). 

In 1981 wérd in Hamburg de mogelijkheid opgeheven 
om minderjarigen in verzekerde bewaring te houden. 
Deze hervorming onder de titel 'Mensen in plaats van 
muren' maakte het justitie onmogelijk om minder-
jarigen vóór hun veroordeling vast te houden. De 
auteur bespreekt deze beslissing met de achterliggende 
motieven en de gevolgen die hieraan verbonden zijn 
voor de strafrechtspleging. Dit doet hij in het licht 
van de tegenstelling die er volgens hem bestaat tussen 
de doeleinden van de jeugdbeschermingsinstituten en 
het rechtsapparaat. Vooral de politie die in de praktijk 
voor de handhaving van recht en orde liet duidelijkst 
naar buiten treedt heeft grote moeite met deze 
hervorming. Aan het slot van het artikel gaat de 
auteur uitvoerig in op de wijsgerige visies die achter 
het conflict tussen hulpverlening en rechtshandhaving 
ten aanzien van jongeren schuil gaan. 
Met literatuuropgave. 

12 
Votey, 1 -1. L. Scandinavian drinking-driving control: 
myth or intuition? 
Journal of legal studies, lle jrg., nr. 1, januari 1982, 
blz. 93-116 (USA). 

In een eerder artikel in dit tijdschrift toont 1-1. L. Ross 
aan dat de Noorse en Zweedse strafbepalingen op het 
punt van het dronken rijden geen afschrikwekkend 
en preventief effect hebben hoewel deze pretentie 
wel aanwezig is. Ross baseert zijn conclusie op de 
onderzoekgegevens voorzover die op dat moment 
voorhanden waren. Deze gegevens wijzen er naar zijn 
mening op dat de afschrikwekkende werking van die 
wetten meer een mythe is. Hij voegt hier wel aan toe, 
dat voor een bevestiging of ontzenuwing van deze 
mythe meer onderzoek nodig is. In het onderhavige 
artikel doet Votey uitvoerig verslag van een nader 
onderzoek dat met behulp van econometrische 
berekeningen aantoont dat van zo'n afschrikwekkend 
effect wel sprake is. Het gaat bij dit onderzoek om 
het verband tussen het aantal dronken rijders en het 
aantal verwachtingen op dit feit, het aantal ongeluk-
ken, de zwaarte van de sancties die worden opgelegd, 
het niveau van de alcoholconsumptie in het land, de 
omvang van de politie-inzet en de invloed die van 
andere factoren uitgaat op het voorkomen van 
verkeersongelukken. Voor zowel Noorwegen als 
Zweden worden van deze samenhang berekeningen 
gemaakt. Zijn slotconclusie is dat bij vermindering 



van de verkeerscontrole het aantal ongelukken 
toeneemt. 
Met literatuuropgave. 

13 
Vrakking, J. M. Faillisementen en oninbare vorde-
ringen. 
Trema, 5e jrg., nr. 5, mei 1982, blz. 111-118 (N). 

Dit artikel vormt een reactie op en een beschouwing 
naar aanleiding van de resultaten van het WODC-
onderzoek 'Faillissementen bij besloten vennoot-
schappen met beperkte aansprakelijkheid — een 
studie naar misbruik van rechtspersonen'. De auteur 
heeft enkele honderden Amsterdamse faillissementen 
bekeken, om na te gaan of eenzelfde misbruik-
percentage zou worden gevonden als in genoemd 
onderzoek. Daarbij is een strakker criterium genomen, 
namelijk alleen is een misbruikvorm als zodanig 
geteld, als na aangifte bij het OM redelijkerwijs een 
veroordeling zou kunnen volgen: het percentage 
misbruik blijkt dan ongeveer op de helft uit te komen 
van hetgeen in het WODC-rapport staat vermeld. 
Toch is in een op de vijf gevallen van failliete b.v.'s 
nog sprake van een ernstige vorm van fraude. De 
auteur vervolgt met een weergave van de (sterke) 

73 	stijging van de oninbaar gebleken bedragen bij fiscus 
en bedrijfsverenigingen, en geeft een in zijn praktijk 
gevormde indruk van de tot standkoming daarvan. 
Voorts wordt besproken wat tegen het problemen rn 
de oninbare posten zou kunnen worden gedaan. Van 
de momenteel bestaande (Amsterdamse) strafrechte- 
lijke aanpak, verwacht de auteur geen enkele 
preventieve werking. Op civiel- en bestuursrechte-
lijk terrein laat de auteur een aantal genomen en te 
nemen maatregelen de revue passeren, waarbij de 
effectiviteit in twijfel wordt getrokken. De oplossing 
zou gezocht kunnen worden in een meldingsplicht 
in (omschreven) gevallen van insolventie en een jaai-
lijks accountantsonderzoek ook voor kleine b.v.'s. 

14 
Wieringen, J. van. Onrechtmatig verkregen bewijs-
materiaal en kon trole op de politie II. 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 6, juni 1982, 
blz. 315-322 (N). 

De strafrechter heeft een controlerende functie op' 
het handelen van de politie tijdens het opsporings-
onderzoek. Mede aan de hand van twee uitspraken 
van de rechter behandelt de auteur in dit artikel 
eerst de politie-ambtenaar als verdachte en de recht-
matige uitoefening van zijn bediening. Voor wat 
betreft het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal 
gaat hij in op wat bewijsmateriaal is, het proces-
verbaal van de opsporingsambtenaar en wat onrecht-
matig verkregen bewijsmateriaal is (d.i. bewijs-
materiaal dat in strijd is met geschreven strafproces- 
suele voorschriften en ongeschreven regels, die te 
beschouwen zijn als fundamentele beginselen van 
een goede procesorde). Vervolgens behandelt de 



auteur de rechtsgevolgen van onrechtmatig ver-
kregen bewijsmateriaal, nl. uitsluiting van dit 
materiaal voor het bewijs en de niet ontvankelijk 
verklaring van het O.M. en wanneer het onrecht-
matig verkregen bewijs geen rechtsgevolgen heeft. 
Tot slot gaat hij in op de indirecte vruchten van het 
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Boven-
staande wordt toegelicht m.b.v. uitspraken van de 
Rechtbank en het Gerechtshof en arresten van de 
Hoge Raad. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

15 
Arnold, W. R. Evaluations and the advancement of 
knowledge about criminality: an illustration from 
evaluation of a volun teer program. 
Criminal justice review, 6e jrg., nr. 1, lente 1981, 
blz. 19-25 (USA). 

In het kader van de ontwikkeling van de criminologie 
als wetenschap gaat de auteur in dit artikel nader in 
op de relatie tussen het empirisch onderzoek en de 
theorie. Naar zijn mening moet het empirisch onder- 

74 	zoek gegevens aandragen die de opbouw en toetsing 
van een theorie mogelijk maken. Omgekeerd zal dit 
onderzoek vanuit een bepaalde theorie moeten 
worden opgezet. Deze samenhang vraagt volgens de 
auteur om een goede afstemming van het empirisch 
onderzoek en de theorievorming door de criminolo-
gen. Een probleem vormt hierbij volgens hem het 

. 	feit dat het merendeel van de onderzoeken op het 
terrein van de criminologie het karakter draagt van 
een evaluatie-onderzoek. Deze evaluatie-onder-
zoeken worden gehouden om vast te stellen of de 
gelden in de te evalueren projecten goed besteed 
zijn. Dergelijke onderzoeken dragen volgens de auteur 
meestal weinig bij aan de theorievorming. Aan de 
hand van een evaluatie-onderzoek gericht op een 
vrijwilligers-hulpprogramma laat de auteur zien dat 
het wel mogelijk is hierbij de theorievorming te 
betrekken. 
Met literatuuropgave. 

16 
Blau, J. R., and P. M. Blau. The cost of inequality: 
metropolitan structure and violent crime. 
American sociological review, 47e jrg., nr. 1, 
februari 1982, blz. 114-129. 

Bij de interpretatie van verschillen in de mate waarin 
geweldscriminaliteit van plaats tot plaats en van tijd 
tot tijd varieert, is vaak gewezen op de rol van culturele 
factoren: zo zou er een gewelddadige traditie zijn in 
het zuiden van de Verenigde Staten en onder negers. 
De auteurs onderzoeken de daarvan afwijkende 
hypothese, dat het voorkomen van geweld samenhangt 
met structurele sociale condities. Met name zou 
economische ongelijkheid, vooral als die verband houdt 



75 

met toegekende etnische- en klasseposities tot een 
diepgaand conflict leiden, dat zich uit in een frequent 
voorkomen van geweldscriminaliteit. In het onderioek 
zijn gegevens uit 1970 gebruik van de 125 grootste 
stedelijke gebieden in de VS. Deze gegevens betreffen 
enerzijds de mate waarin zware geweldsmisdrijven1 
voorkomen (dat zijn moord, verkrachting, beroving 
en zware mishandeling), anderzijds de bevolkings-
omvang, het percentage zwarten, het percentage 
armen, geografische locatie (Zuiden, niet-Zuiden), 
inkomensongelijkheid, percentage gescheidenen en 
raciale sociaal-economische ongelijkheid. Uit de 
resultaten van de analyses blijkt dat noch de regionale 
locatie, noch het percentage zwarten of armen een 
zelfstandige, directe relatie hebben met de frequentie 
van geweldsmisdrijven, maar dat dit verklaard kan 
worden door het bestaan van een grote (raciale) 
ongelijkheid. Deze ongelijkheid, zowel tussen als 
binnen het blanke en zwarte ras, vertoont een dui elijk 
verband met de mate waarin geweldsmisdrijven 
voorkomen. Daarbij heeft de ongelijkheid binnen 
rassengroepen een direct effect op de vóórkomen-
frequentie van moord en mishandeling (gewoonlijk 
tussen mensen die elkaar kennen) en een indirect 
effect op die van verkrachting en beroving: deze 
ongelijkheid houdt verband met het percentage van de 
bevolking dat is gescheiden — veel ongelijkheid zo'n 
dan wanhoop en opgekropte agressie met zich brengen, 
waardoor gewelddadige conflicten bevorderd worden. 
Ook als rekening gehouden wordt met de mate waarin 
in het algemeen ongelijkheid bestaat, blijft er een 
duidelijk en direct verband tussen de frequentie van 
alle vormen van geweldsmisdrijven en de mate vari 
sociaal-economische ongelijkheid tussen zwarten en 
blanken. Waar ongelijkheid binnen rasgroepen voeral 
een effect heeft op het v(Sórkomen van gewelds-
misdrijven tegenover personen die elkaar kennen, is 
ongelijkheid tussen rassen ook van invloed op geweld 
tegen vreemden. 

17 
Brady, J. P. Arson, fiscal crisis and community action. 
Dialectics of an urban crime and popular response. 
Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 2, april 1982, 
blz. 247-270 (USA). 

In dit artikel beschouwt de auteur de brandstichting 
als een maatschappelijk fenomeen geplaatst in een 
tijd van sociale onrust. Met behulp van een aantal' 
voorbeelden laat hij zien dat in Boston een reeks 
branden maatschappelijke spanningen oproept dii op 
zichzelf weer tot brandstichting kunnen leiden. Door 
deze vicieuze cirkel wordt volgens de auteur een 
bepaalde hoeveelheid criminaliteit aan onze waarl 
neming onttrokken. Het zijn niet zelden banken en 
verzekeringsbedrijven die voordeel putten uit dezé 
branden. Om deze voordelen te verwerven worden 
vaak brandweer en politiekorpsen omgekocht. Ter 
wille van hun eigen werkgelegenheid zijn met name 
de brandweerkorpsen deze zgn. 'brand-golven' niet 
onwelgevallig. De auteur wijst erop dat vaak ten 
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onrechte wordt aangenomen dat bewoners van oude 
wijken zelf de branden stichten. Ook aan protest-
groepen wordt naar zijn mening te vaak ten onrechte 
de brandstichting toegeschreven. 
Met literatuuropgave. 

18 
Braithwaite, J., and G. Geis. On theory and action for 
corporate crime control. 
Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 2, april 1982, 
blz. 292-314 (USA). 

De auteurs stellen vast dat de aandacht voor de 
criminaliteit gepleegd door grote organisaties en 
bedrijven tanende is onder het presidentschap van 
R. Reagan. Al voordat R. president werd, heeft hij 
duidelijk gemaakt dat naar zijn oordeel het etiket 
'crimineel' niet te vlug op dit soort handelingen moest 
worden geplakt. Met een zestal proposities lichten de 
auteurs toe dat deze vorm van criminaliteit een aantal 
bijzondere aspecten heeft. Zo zijn de gevolgen vaak 
pas op lange termijn waar te nemen. De dader, d.w.z. 
de organisatie die handelde, is gemakkelijk te iden-
tificeren. Het bewijs van de schuld is meestal veel 
moeilijker dan bij doorsnee-delicten. Volgens de 
auteurs leert de ervaring dat een organisatie met een 
veroordeling effectiever van recidive is af te houden 
dan een individuele dader bij de gewone criminaliteit. 
Ook de sancties vragen om een aangepaste vorm bij 
organisatie-criminaliteit. De auteurs concluderen 
ten slotte dat deze criminaliteit best effectief kan 
worden bestreden, maar dat in verband met o.a. de 
bewijsproblemen, de wet wel op een aantal plaatsen 
moet worden gewijzigd. 
Met literatuuropgave. 

19 
Corrado, R. R. A critique of the men tal disorder 
perspective of political terrorism. 
International journal of law and psychiatry, 4e jrg., 
nr. 3/4, 1981, blz. 293-309. 

Terrorisme is niet alleen voor landen in de derde 
wereld maar ook voor de westerse wereld een onop-
losbaar probleem geworden. Allereerst doet zich de 
vraag voor naar de motivatie van de terrorist. Er zijn, 
zo stelt de auteur, twee verschillende tegenstrijdige 
visies op terrorisme. Vanuit de ene zijn terroristen 
geestelijk gestoord, de andere visie gaat er vanuit dat 
zij doorgaans handelen uit politiek idealisme. Hieruit 
volgen twee verschillende strategieën: als zij geestelijk 
gestoord zijn heeft men hun politieke eisen niet 
serieus te nemen en is het mogelijk er met militair 
geweld op te reageren. Als zij uit politiek idealisme 
handelen, bestaat er de kans dat de regering een 
standpunt moet bepalen t.a.v. gecompliceerde politieke 
en sociale kwesties. De auteur heeft een korte 
beschouwing van terrorisme als politiek verschijnsel, 
en beschouwt daarna het aspect 'geestelijk gestoord 
zijn', waarvoor op zijn minst een systematische 
klinische observatie nodig is en men betrouwbare 



diagnostische criteria dient te hanteren. Hij illustreert 
dit met voorbeelden die hij stuk voor stuk toetsttn 
theorieën uit de psycho-pathologie (bijv. sociopat ie, 
en de Freudiaanse wens om zelf dood te zijn). De 
vaak lange voorgeschiedenis van hun streven (zoal in 
Noord-Ierland) of de radicaliserende invloed van c16 
universiteiten vormen volgens de auteur in het 
algemeen een voedingsbodem. 
Met literatuuropgave. 

20 
Cullen, F. T., B. G. Link and C. W. Polanzi. The 
Yeriousness of crime revisited. Have attitudes toward 
white-collar crime changed? 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 1, mei 1982, blz. 83-102 (USA). 

Het is algemeen bekend dat de zgn. witte-boorden-
criminaliteit door het publiek niet bepaald hoog 4 
de ernstschaal wordt geplaatst. De auteurs vroegei
zich af of deze waardering is veranderd sinds over 
deze vorm van criminaliteit zoveel meer is geschreven 
in de nieuwsbladen. Om dit effect te onderzoeken 
hebben zij een onderzoek gedaan naar de ernstwaar-
dering van delicten door het publiek. Uit dit onde rr- 

77 	zoek bleek dat de witte-boordendelicten het meest 
van alle delicten in de ernstwaardering waren 
gestegen. Ondanks deze opwaardering blijven zij 
echter toch nog ondér de meeste andere criminele 
feiten. Van de witte-boordendelicten worden de 
delicten waarbij fysieke schade wordt aangericht, het 
ernstigst gevonden. Om dit te kunnen vaststellen 
hebben de auteurs in het onderzoek de witte-boorden-
criminaliteit in zes typen ingedeeld. Voor de groei:, 
delicten als geheel geldt volgens de auteurs een 
opvallende geringe verandering in de afwijzende 
houding van het publiek, vooral gezien de toenerriende 
publicitaire aandacht. 
Met literatuuropgave. 

21 
Gottfredson, M. R. The social scientist and 
rehabilitative crime policy. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 1, mei 1982, blz. 29-42 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de deter-
ministische onderzoeksresultaten van de sociale 
wetenschappen die tot gevolg hebben dat in feite de 
mogelijkheid van een doelmatige beinvloeding van 
het gedrag van personen wordt ontkend. Hij stelt 
vast dat de onderzoekers die een sterk causaal verband 
aantonen tussen crimineel gedrag en onbeinvloedbare 
factoren zoals leeftijd, geslacht en ras, hiermee 
ontoelaatbaar onvolledig te werk gaan. Naar de 
mening van de auteur is het vooral de misvatting over 
de aard van de deterministische samenhang tussen 
onderzoeksvariabelen die er toe leidt dat men tot de 
conclusie komt dat verbetering bij sommige typeit 
delinquenten niet mogelijk is. Ook in de sfeer van de 
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preventie leidt deze misvatting tot een onjuiste 
geringschatting van de afschrikwekkende werking 
van strafrechtelijk optreden. De conclusie van de 
auteur is dat er geen tegenstelling bestaat tussen de 
causale theorieën over het ontstaan van crimineel 
gedrag en de beleidsuitgangspunten bij de bestrijding 
van de criminaliteit en de opvang van criminelen. Het 
creëren van een tegenstelling hiertussen is volgens 
hem een ontoelaatbare simplificering. 
Met literatuuropgave. 

22 
Greene, J. R., and T. S. Bynum. T. V. crooks: 
implications of latent role models for theories of 
delinquency. 
Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 3, 1982, 
blz. 177-190 (USA). 

Bij bestudering van de literatuur over de invloed van 
tv-kijken op het gedrag, doet zich de vraag voor in 
hoeverre de misdaad op tv met de werkelijke misdaad 
overeenkomt. Recent onderzoek toont aan dat 
groepen met beperkte legitieme mogelijkheden 
dezelfde zijn als die wier gedrag het meest beinvloed 
wordt door tv-kijken. De auteurs hebben d.m.v. een 
inhoudsanalyse van op tv uitgezonden politie- en 
misdaadfilms getracht een beschrijving te geven van 
de kenmerken van op tv geacteerde criminaliteit. Het 
gewenste doel bleek op tv in de meeste gevallen 
bereikt te worden door moord of fysiek geweld. De 
eigenschappen van de tv-modellen bieden een identi-
ficatiemogelijkheid voor de kijker. De daadwerkelijke 
en latente boodschappen die worden uitgezonden 
kunnen een ondersteuning en versterking van de 
delinquente subcultuur vormen. De in de onderzochte 
programma's opgesloten norm is dat geweldsmis-
drijven in alle sociale klassen voorkomen, zo al niet 
overwegend in de midden en hoogste klassen van de 
maatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat de misdaad 
als aantrekkelijk en lonend wordt voorgesteld en de 
misdadiger status verleent. 
Met literatuuropgave. 

23 
Gunther Moor, L. Misdaadnieuws en het publiek. 
Beleid en maatschappij, 9e jrg., nr. 6/7, juni/juli 
1982, blz. 163-168 (N). 

In het algemeen neemt men aan dat de media met 
hun berichtgeving over criminaliteit het negatief 
effect bewerkstelligen van onrust onder de bevolking. 
De auteur wil in dit artikel aantonen dat bood- 
schappen in de massamedia geen directe, onmiddellijke 
effecten hebben. Wel speelt volgens hem de massacom-
municatie een rol bij het maatschappelijke definiërings- 
proces van criminaliteit. Uit onderzoek blijkt volgens 
de auteur dat de belangstelling voor misdaadver- 
slaggeving betrekkelijk stabiel is. Hiermee is volgens 
hem dan al de onjuistheid aangetoond van de circula-
riteit die zou bestaan tussen de omvang van de 
criminaliteit, de omvang van de misdaadverslaggeving, 



de angstgevoelens die hiermede zouden samenhangen 
en de aangiftebereidheid die hier weer op zou 	f 
reageren. Aan het slot van zijn artikel analyseert hij 
de wisselwerking tussen journalisten en publiek mét 
behulp van de ruiltheorie. Journalisten voorzien hét 
publiek van informatie in ruil waarvoor zij geld en 
respect ontvangen. In deze gedachtengang past 
volgens de auteur ook een benadering van deze relatie 
tussen journalisten en publiek vanuit de vraagstelling 
wat het publiek met de massamedia doet:Deze 
invalshoek brengt hem tot de conclusie dat bericht-
geving over criminaliteit de cognitieve wereld van Ide 
meeste ontvangers niet aan het wankelen brengt. 
Met literatuuropgave. 

24 
Holzman, H. R. The rationalistk opportunity 
perspective on criminal behavior. Towards a 
reformulation of the theoretical basis for the not ion 
of property crime as work. 
Crime and deling uency , 28e jrg., nr. 2, april 1983, 
blz. 233-246 (USA). 

In de loop der jaren is zeer verschillend gedacht ()Ver 
crimineel gedrag als 'broodwinning'. Hoewel de 

79 	vermogenscriminaliteit niet uitdrukkelijk is beschouwd 
als een weloverwogen beroepskeuze, wordt toch de 
laatste jaren weer meer aandacht besteed aan de 
rationele afwegingen die bij diefstal e.d. aan de orde 
kunnen zijn. Naar de mening van de auteur is voor een 
goed begrip van deze rationele aspecten van de 
vermogenscriminaliteit nodig dat men bij de bestude-
ring van het gedrag de resultaten van o.a. de arbeids-
sociologie betrekt. De vermogensdelinquent verschilt 
naar zijn oordeel niet van de wetsgetrouwe beroeps-
beoefenaar. Hij is van mening dat een afweging van 
kosten en baten zoals die bij de beroepskeuze plaats-
vindt, ook door de inbreker of dief wordt gedaan i Dat 
daarbij minder goed kwantificeerbare factoren ook 
een rol spelen spreekt vanzelf, maar dit is ook bij 
andere beroepskeuzes het geval. Een bestudering 
vanuit dit economisch perspectief biedt volgens de 
auteur grote voordelen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Lahaye, N., N. Lempereur et C. Janssen. La ville 
criminalité. 
Revue de droit penal et de criminologie, 62e jrg., 
nr. 3, maart 1982, blz. 201-224 (B). 

t la 

Reeds in het begin van de 19e eeuw is op basis van 
kwantitatieve gegevens aangetoond dat de verstede-
lijking de criminaliteit bevordert. De auteurs gaan in 
dit artikel nader in op het gebruik en de interpretatie 
van deze gegevens bij de theorievorming op dit g bied. 
Zij wijzen op het feit dat over de reikwijdte van de 
cijfers in die tijd weinig twijfel heeft bestaan. Effecten 
die bij het verzamelen van deze gegevens kunnen 
optreden, zoals een verhoging van de geregistreerde 
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criminaliteit als gevolg van een uitbreiding van het 
politie-apparaat, zijn niet onderkend. Deze constatering 
achten zij van belang omdat bij de verstedelijking in 
deze tijd van de industriële revolutie een aanzienlijke 
uitbreiding van het politie-apparaat plaats vond. Daar-
naast wijzen zij voor een goed begrip van de toenemen- 
de criminaliteit in de verstedelijkte gebieden op het 
belang van de sociale spanningen die in die situatie 
van verstedelijking optreden. Deze spanningen hebben 
volgens de auteurs weer invloed op de onrust- en 
angstgevoelens van de mensen. Aan het slot van het 
artikel trekken zij de beschouwing van het verschijnsel 
verstedelijking, met als gevolg toeneming van de 
criminaliteit, door tot in deze tijd. Hierbij schenken 
zij in het bijzonder aandacht aan de criminaliteit en 
de hiermede samenhangende gevoelens van onveilig-
heid in Luik. 
Met literatuuropgave. 

26 
Lieshout, J. W. van. Straathoelciverk in Limburg. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 5, mei 1982, 
blz. 330-346 (N). 

In dit artikel beschrijft de auteur uitvoerig het zgn. 
straathoek-project in Limburg. Dit project betreft 
een preventieve actie onder verantwoordelijkheid van 
het provinciaal bestuur van Limburg, gericht op zgn. 
hoge risico-groepen. Het project is in 1978 gestart en 
de voorgeschiedenis gaat terug tot 1970. Indertijd is 
door de provincie Limburg aan de Groningse hoog-
leraar Buikhuisen de vraag voorgelegd om onderzoek 
te doen naar de (relatief) grote agressiviteit onder 
jongeren in Limburg. Hieruit kwam het belang van de 
preventie via het `straathoekwerk' naar voren. De 
auteur beschrijft de werkwijze van deze preventie- 
werkers en hun relatie met de jeugd, de politie en de 
justitie. Zijn conclusie is dat 'straathoekwerker' een erg 
zwaar vak is. Op de meest onmogelijke tijdstippen, 
plaatsen en onder de moeilijkste omstandigheden 
moet worden gewerkt. In een laatste paragraaf geeft 
de auteur aan dat de toekomst van dit preventief 
werk onzeker is. 

27 
Lindquist, J. H., and .1. M. Duke. The elderly victim 
at risk. Explaining the fear-victitnization paradox. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 1, mei 1982, blz. 115-126 (USA). 

De laatste jaren is uit onderzoek bij herhaling duide-
lijk geworden dat ouderen niet meer risico lopen om 
slachtoffer van een delict te worden dan jongeren. 
Tegelijkertijd is bekend dat ouderen veel meer angst 
hebben om slachtoffer van een delict te worden dan 
jongeren. De auteurs zoeken in dit artikel naar een 
verklaring voor deze (schijnbaar) tegengestelde 
gegevens. In de eerste plaats wijzen zij op het belang 
van een goede indeling van de delicten bij dit soort 
onrust-onderzoek. Zo maakt het volgens hen een groot 
verschil of men bij diefstal denkt aan diefstal van 
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personen of diefstal van grotere organisaties. Als nien 
volgens de auteurs nauwkeurige onderscheidingen 
aanbrengt, dan worden de verschillen in de kans 
slachtoffer te worden al kleiner. Tenslotte wijzen zij 
op het feit dat de kwetsbaarheid van ouderen ertoe 
leidt dat men voorzieningen voor hen treft die op 
zichzelf de kans verkleinen dat zij slachtoffer van een 
delict worden. De conclusie van de auteurs is dat dit 
gegeven voor een zuiver beeld van het slachtofferschap 
in de meting moet worden meegewogen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Rojek, D. G., and M. L. Erickson. Delinquent 
careers. A test of the career escalation model. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 1, mei 1982, blz. 5-28 (USA). 

Vanuit de gedachte dat moet worden voorkomen dat 
criminele jongeren van kwaad tot erger vervallen, is 
in de V.S. bij het kinderstrafrecht in toenemende 
mate het medisch model toegepast. De auteurs 
spreken van dit model als een instrument dat moet 
voorkomen dat kinderen steeds meer en zwaarderé 
delicten gaan plegen. Op basis van een analyse van 
1200 criminele carrièrepatronen tonen de auteurs 
aan dat in het algemeen niet kan worden gesteld dat 
de jeugdige crimineel steeds meer delicten pleegt. 
Een uitzondering op het algemene carrièrepatroon 
waarin geen specialisatie in delicten en geen voor-
spelbare toename herkenbaar is, moet worden 
gemaakt voor de zgn. wegloop-delinquent. Verder kan 
voor alle veroordeelde jongeren worden aangenomen 
dat de kans dat zij opnieuw tot delinquent gedrag 
vervallen samenhangt met hun criminele voorge- 
schiedenis. De betekenis van dit onderzoelcresultaat 
is volgens de auteurs, dat men bij de benadering van 
de criminaliteit door jongeren niet te veel energie 
moet steken in de gerichte behandeling van de 
recidivisten onder hen. Zij kunnen namelijk even 
goed stoppen met het plegen van delicten, terwijl zij 
ook over kunnen gaan tot het plegen van een hele 
andere soort delicten. 
Met literatuuropgave. 

29 
Rupprecht, R. Lebenslaufanalysen von Terroristen. 
Kriminalistik, nr. 6, juni 1982, blz. 298-302 (BRD). 

Om onvoldoende getoetste hypothese aangaande 
terrorisme te kunnen bevestigen of ontkennen, 
achtte men het van belang 250 personen die tot eind 
1978 werden gezocht of reeds veroordeeld waren, 
te onderzoeken. Persoonlijke aanleg en ontwikke-
lingsprocessen, afkomst en levensomstandigheden 
werden nagegaan en tevens of er soms beslissende 
momenten waren, die bepalend waren voor toe- 
treding tot terroristische actiegroepen. Van deze groep 
waren er 227 als links-extremistisch en 23 als rechts-
extremistisch te beschouwen. De gegevens die mai 
met behulp van de politie verzamelde, werden docir 
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Prof. Sdllewold van de universiteit van Frankfurt 
geanalyseerd. Dit gebeurde op de volgende factoren: 
1) het ouderlijk huis, 2) opleiding en beroep, 3) in-
grijpende emotionele ervaringen, mislukkingen en 
conflicten. Terroristen blijken meest uit evangelische 
(protestantse-) gezinnen te komen (70 %), slechts 
weinigen zijn van huis uit R.K. (26 %), zij komen 
uit de hogere sociale milieus. De linkse terroristen 
blijken bij de hogere opleidingsniveaus te horen en 
studeren vaak universitair. Ingrijpende emotionele 
ervaringen zoals de dood of scheiding van de ouders 
zijn aantoonbaar van invloed op hun gedrag. Ze lijden 
onder ervaringen van mislukkingen, zoals het afbreken 
van een studie, want in hun milieu hecht men veel 
waarde aan een goede opleiding. Uit arbeidersmilieus 
afkomstige terroristen hebben slechts voor 28 % 
alleen lagere school opleiding tegenover 67 % van de 
arbeiderskinderen op de totale bevolking. Bij alle 
terroristen blijkt dat men vóór de aansluiting bij een 
actiegroep uitsluitend omging met geestelijk en maat-
schappelijk gelijkgestemden en het contact met 
anderen vermeed, men woonde in leefgemeenschap-
pen en stond sterk onder invloed van de leiders van 
de actiegroep. Het betrekkelijk hoge percentage 
vrouwen onder hen is vooral het gevolg van het grote 
aantal vrouwen dat studeert, 60 % van haar heeft 
vaders in hogere beroepen. Voor de rechtse terroristen 
liggen de verhoudingen anders; zij horen meest tot 
neo-nazistische groeperingen, en zijn jonger dan 
25 jaar. Er horen doorgaans geen vrouwen bij en zij 
komen uit lagere milieus. Volgens de auteur kan de 
samenleving met deze inzichten de negatieve ketting-
reactie die deze factoren in gang gezet hebben 
trachten te doorbreken. Zelfs de individuele politie-
functionaris kan door zijn optreden en gedrag een 
gunstige invloed uitoefenen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Schwendinger, J. R., and H. Schwendinger. Rape, the 
law and private pro perty. 
Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 2, april 1982, 
blz. 271-291 (USA). 

In dit artikel belichten de auteurs de samenhang 
tussen de algemene maatschappelijke opvattingen 
over de relatie tussen de man en de vrouw enerzijds 
en de zedelijkheidswetgeving anderzijds. Zij spitsen 
hun beschouwing toe op de vraag in welke mate de 
strafbaarstelling van aanranding en verkrachting 
samenhangt met de bezitsverhouding van de man ten 
opzichte van de vrouw. In het artikel werden ver-
schillende voorbeelden aangehaald uit andere 
culturen en samenlevingen, zowel als uit andere 
tijden, waaruit blijkt dat het verband tussen het 
bezits- of eigendomsbegrip uit de 'mannenmaat-
schappij' niet zonder meer in verband kan worden 
gebracht met deze strafbepalingen. Zij concluderen 
dat enige samenhang is vast te stellen tussen de 
normen waarin aanranding en verkrachting strafbaar 
worden gesteld enerzijds en de produktievorm in een 
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bepaalde samenleving anderzijds. Zij laten met 
voorbeelden zien, dat hierbij merkwaardige effecten 
kunnen optreden. In dit verband wijzen zij op het 
feit dat de groep die op een strenge wetgeving bij 
deze feiten ter bescherming van de vrouw aandringt, 
zich vervolgens verzet tegen het zelfbeschikkingsrecht 
van de vrouw om bij verkrachting een eventuele 
zwangerschap die daar het gevolg van is, af te breken. 

31 
Steinhilper, G., and M. Wilhelm-Reiss. Crime and 
unemployment; implications for prevention program-
mes. 
International criminal police review, 36e jrg., nr. 351, 
oktober 1981, blz. 214-228. 

De auteurs stellen vast dat er niet veel wetenschap- 
pelijke onderzoeksresultaten zijn die iets zeggen 
over de relatie tussen werkloosheid en crimineel 
gedrag. Dit is het geval ten aanzien van de individuele 
kans dat een werkloze tot crimineel gedrag vervalt, 
maar ook ten aanzien van de toeneming van de 
criminaliteit bij een toenemende werkloosheid. Ook 
de politie-statistieken zeggen daarover naar hun 
oordeel weinig, omdat hier in het algemeen alleen 
over een groep wetsovertreders wordt gesproken. 
Toch zijn zij van mening dat op basis van de gebrek-
kige gegevens kan worden gesteld dat onder werki, 
lozen relatief meer criminaliteit voorkomt en anders-
om onder de wetsovertreders een hoger percentag6 
werkloosheid. Daarbij stellen zij vast dat beide 
groepen vergelijkbare maatschappelijke problemen 
hebben. Hun conclusie is dan ook dat bij de voor- F  
koming van misdrijven goede resultaten kunnen 
worden geboekt met een bevordering van de werk-
gelegenheid voor de criminele risicogroepen. VooZ 
wat betreft de vrouwen, adolescenten en ouderen 
doen zij verschillende suggesties. Bij de groep 
adolescenten verwachten zij met dit soort maatregelen 
meer succes te bereiken dan bij de ouderen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Toseland, R. W. Fear of crime: who is most 
vulnerable? 
Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 3,1982, 
blz. 199-209 (USA). 

De laatste jaren strekt het criminologisch onderzOek 
zich verder uit dan het ontstaan van crimineel gedrag 
en de behandeling van de misdadiger. Het gaat ook om 
de interacties tussen de delinquent en het slachtoffer 
en de samenleving als geheel. Misdaden hebben ook 
invloed op mensen die niet direct slachtoffer zijn 
maar vrezen dit te zullen worden. De auteur analYseert 
de uitkomsten van een onderzoek uit 1976. Door' 
het National Opinion Research Center aan de 
Universiteit van Chicago werden daarbij interviews 
met 1499 mensen verzameld. Naast variabelen va ir) 
demografische (sexe, leeftijd, opleiding, sociale klasse 
enz.) en psychosociale aard (hulpvaardigheid en 



betrouwbaarheid van de mensen, cynisme, enz.), 
werden ook variabelen onderzocht die samenhingen 
met de ervaring slachtoffer te zijn (overval, inbraak 
en bedreiging). Het totaal van respondenten werd 
gesplitst naar leeftijd, regio en ras. Er blijkt bij 
verschillende groepen duidelijk een grotere angst te 
bestaan dan bij anderen; dit zijn met name de 
jongeren onder 25 jaar en ouderen boven de 65 jaar, 
vrouwen, blanken en alleenwonenden. Ook zijn er 
buurten waar men rapporteerde zich niet op zijn 
gemak te voelen. Op grond van deze resultaten doet de 
auteur aanbevelingen voor een andere en betere 
beleidsvoering door politie en welzijnszorg om de 
angst voor misdaad te verminderen. Ook de veiligheid 
en bewoonbaarheid van buurten zou verbeterd kunnen 
worden door gemeenschapsvoorzieningen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

33 
Barton, W. I. Drug histories and criminality of 
inmates of local jails in the United States (1978): 
implications for treatment and rehabilitation of the 

84 	drug abuser in a jail setting. 
International journal of the addictions, 17e jrg., nr. 3, 
1982, blz. 417-444. 

Om een overzicht te krijgen van de bevolking van 
gevangenissen en tevens een classificatiemodel te 
kunnen maken voor toekomstige gedetineerden, deed 
de Law Enforcement Assistance Administration 
(LEAA) in 1978 een onderzoek in -± 3700 locale 
niet-federale gevangenissen. Hierbij werden vragen-
lijsten gebruikt om persoonlijke gegevens te verza-
melen als sexe, leeftijd, opleiding, beroep, gehuwd of 
niet-, in militaire dienst geweest, soort delict, eerder 
veroordeeld (anders dan voor verkeersovertreding, 
alcoholgebruik of landloperij), gebruik van drugs, zo ja, 
welke. Ook werd gevraagd of men de maand vóór de 
detentie drug-gebruiker was. Bij de verschillende 
soorten delicten werd tevens geregistreerd welk soort 
drugs men had gebruikt en hoe frequent. Van de 
158.400 ondervraagden bleek bijna de helft geregeld 
drugs te hebben gebruikt. Eén op de vijf gedetineer-
den gaf op tijdens het begaan van een delict onder 
invloed te zijn geweest van een genoemde drug. De 
auteur concludeert dat vele niet-federale gevange-
nissen overvol zijn, de medische en sociale zorg er 
slecht is en het personeel onvoldoende voor zijn taak 
berekend, er zijn onvoldoende fondsen. 
Met literatuuropgave. 

34 
Huet, J. F. van. De algemene verlofregeling voor 
gedetineerden. 
Proces, 61e jrg., nr. 3, maart 1982, blz. 65-70 (N). 

De auteur bespreekt het rapport van de Commissie 
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Voorbereiding en Evaluatie Algemene Verlofregelipg 
Gedetineerden, dat in november 1981 aan de Staats-
secretaris van Justitie is gepresenteerd. Hij constatert 
dat de Commissie de toekenning van verlof niet alS 
een recht maar als een gunst beschouwt. Praktische 
overwegingen die tot die beslissing hebben geleid zijn 
volgens hem dat, sinds de invoering van liet beklagrecht 
voor gedetineerden in mei 1977, van het begrip 'margi- 
nale toetsing' van het beleid van de directeur niet zo 
veel terecht is gekomen. Uitspraken in beroep door de 
Centrale Raad van Advies, sectie Gevangeniswezen 
hebben menig directeur en indirect het departement 
voor problemen geplaatst. Door nu de beslissings-
bevoegdheid voor het al dan niet toekennen van 
verlof niet aan de directeur te delegeren, wordt de 
gedetineerde juridisch gesproken monddood gemaakt. 
Zoals de regeling is geformuleerd kan artikel 51.1 
lid c van de Beginselwet, in de praktijk de voor-
naamste beklaggrond, nimmer worden aangewend. 
De beleidsnotitie van 18 maart 1981 van het 
Ministerie van Justitie die bij de samenstelling van 
het rapport als uitgangspunt voor de commissie 
heeft gediend, geeft aan dat wanneer de beslissing - 
bevoegdheid bij de directeur van de inrichting zou 
liggen, deze onder onverantwoord grote druk zou 
komen te staan. De uitgangspunten van de (indivi-
duele) verlofregeling besprekend, concludeert de 
auteur dat invoering van de verlofregeling zal neerT 
komen op een verdere discrepantie tussen de behan-
deling en faciliteiten die Nederlandse gedetineerden 
genieten ten opzichte van de vreemdelingen in 
detentie. De auteur stemt in met de conclusie van de 
commissie dat aan een gefaseerde invoering van de 
verlofregeling niet te ontkomen is. De procedure 1;an 
fasering (de langstgestraften komen het eerst in aan-
merking, maar dit moet wel in gang worden gezet 
door de gedetineerden zelf te laten aanvragen) ver 
oorzaakt volgens de auteur een aanzienlijk grotere 
werkbelasting van de bejegeningsadministratie dar 
door de commissie is geschat. De auteur vestigt er de 
aandacht op dat de commissie het nodig achtte de 
aandacht van de staatssecretaris te vragen voor het 
kostenaspect dat wellicht heroverweging behoeft. De 
rol van de reclassering t.a.v. de verlofregeling zal 
volgens de auteur niet te veel problemen opleveren. 

35 
Klingemann, H. K. H. Goal conflicts in correctional 
institutions for juvenile delinquents. 
British journal of criminology, 22e jrg., nr. 2, 
april 1982, blz. 140-164. 

Het onderzoek betreft een analyse van personeel yan 
gevangenissen voor jeugdige delinquenten. Van dit 
personeel werden onderzocht: hun subculturele 
waarden, rolconflicten, doeloriëntaties en attitudes 
t.a.v. de delinquenten, die zelf ook bij het onderzPek 
betrokken werden. De studie vond plaats in vier 
Westduitse gevangenissen en een tehuis voor moeilijk 
opvoedbare jongeren. De auteur neemt afstand van 
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het klassieke dilemma tussen de resocialiserings-
functie en de vrijheidsbenemende of bewakings- 
functie van gevangenissen. Hij geeft voorkeur aan de 
subjectieve benadering, waarin hij zich richt op 
situationele definities van de leden van de institutie. 
Er werd een vragenlijst gehanteerd ter bepaling van 
de doeloriëntaties en attitudes van het personeel 
t.a.v. het bewakings- en resocialiseringsconcept. De 
auteur steunt de bewering dat er slechts een zeer 
beperkt subjectief doelconflict is. Bij nadere bestu-
dering van de gegevens werd zelfs een sterke oriëntatie 
van het personeel op het bewakingsconcept gevonden. 
De resultaten geven ook aanleiding tot het vaststellen 
van een inconsistentie tussen op therapie en op 
beveiliging of bewaking gebaseerde elementen in het 
denken van de staf. Bewakers kunnen zich kenmerken 
door een gerichtheid op beveiliging en bewaking als 
reactie op de eis van de leiding om waar mogelijk 
moeilijkheden en problemen te vermijden. De onder-
zoeker wijst v.w.b. dit punt op de geringe organisatie-
graad en machtsbasis van de delinquenten. Bij het 
zoeken naar de oorzaken van het gericht zijn op 
beveiliging en bewaking valt het oog van de auteur op 
factoren als een laag niveau van groepsconflicten, een 
hiërarchische machtsverdeling en een tamelijk ge-
sloten formele institutionele structuur. Tot slot 
worden enkele aanbevelingen voor mogelijke beleids-
hervormingen gegeven. 
Met literatuuropgave. 

36 
Vries, T. de. Strafonderbreking een gunst? 
Proces, 61e jrg., nr. 6, juni 1982, blz. 149.-160 (N). 

Op grond van art. 46 van de Beginselwet Gevangenis-
wezen (B.G.) kan de Minister van Justitie de vrij- 
heidsstraf maximaal drie maanden onderbreken. De 
auteur geeft in dit artikel aan dat strafonderbreking 
slechts een gunst is, waarbij de gedetineerde geen 
enkele rechtsbescherming geniet. Na een beschrijving 
van de huidige werkwijze omtrent de aanvraag van de 
strafonderbreking en de daarbij in te winnen adviezen 
van diverse instanties, geeft de auteur zijn bezwaar 
weer tegen de uitvoering van art. 46 B.G. Er bestaan 
zijns inziens geen objectieve criteria; er wordt aanmer-
kelijk veel waarde gehecht aan het advies van het 
Openbaar Ministerie en tegen een afwijzing van een 
verzoek tot strafonderbreking geniet de gedetineerde 
geen enkele rechtsbescherming. De enige mogelijkheid 
is een civiele procedure tegen de Staat der Neder- 
landen, al dan niet in Kort Geding. Aan de hand van 
een voorbeeld geeft de auteur aan dat de President in 
Kort Geding slechts marginaal toetst. Hij pleit dat 
beoordelingen van dergelijke beslissingen dienen te 
geschieden door een administratiefrechtelijk college, 
waarbij hij denkt aan de beroepscommissie van de 
Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen 
etc., alsmede aan de Penitentiaire Kamer bij het 
Gerechtshof te Arnhem. De auteur verwacht dat bij 
de invoering van de Algemene Verlofregeling de-
zelfde problematiek aan de orde zal komen, aangezien 



deze regeling geen enkele beroepsgang voor gedeti- - 
neerden kent. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

37 
Klachtrecht en klachtenbehandeling. Themanummer. 
Sjow, 10e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1982, blz. 
185-200 (N). 

In dit nummer wordt aandacht gevraagd voor het 
regelen van de verhouding tussen welzijnswerk-
instellingen en hun cliënten in geval laatstgenoemden 
klachten hebben over de hulpverleningsinstantie. 
D. van Bennekom behandelt eerst de maatschappe-
lijke ontwikkelingen die tot verbetering van de réchts-
positie van de cliënt in het algemeen hebben geleid. 
Hij verduidelijkt de begrippen klachtrecht, interne 
en externe klachtenbehandeling en richt de aandacht 
op de positie van tehuisbewoners en de rechts-
positie van jongeren in het algemeen. In het volgende 
hoofdstuk bespreekt K. Blankman initiatieven van de 
overheid op het terrein van klachtrecht en klachten- 

87 	behandeling, zoals de in het nieuwe Organisatie- 
besluit Raden voor de Kinderbescherming opgenLen 
beklagregeling, de Wet Nationale Ombudsman en de 
klachtenregeling in de in 1981 gewijzigde beginsélen-
wet voor de kinderbescherming. In hetzelfde hocifd-
stuk bespreekt D. van Ben nekom het rapport van de 
Werkgroep Klachtrecht, van de door de regering 
aangewezen 'Stuurgroep Democratisch en Doelmatig 
Functioneren gesubsidieerde instellingen'. Deze 
stuurgroep is belast met een voorstudie voor een 
wettelijke regeling voor een gewaarborgde klachten-
behandeling. Daaropvolgend bespreekt T. Tossijn de 
voorstellen van de NOW (de beroepsorganisatie van 
welzijnswerkers) tot oprichting van een 'dachten - 

bureau voor cliënten van het gehele welzijnswerk. 
Ook het voorstel van het WIJN gericht op het regelen 
van het interne en externe klachtrecht komt aanicle 
orde. P. de Loof maakt vanuit een juridische invals-
hoek kritische kanttekeningen bij het voorstel vn het 
WIJN betreffende een vertrouwenspersoon voor 
jongeren in de hulpverlening. C. Coolsma bespreekt 
wat er op het gebied van de interne klachtenbehande-
ling wordt gedacht en gedaan. Ten slotte dringt 
D. van Bennekom er op aan niet te wachten tot het 
klachtrecht wet wordt, maar zo spoedig mogelijk 
ervaring op te doen. 

Psychiatrische zorg 

38 
Guyer, M. J. Child abuse and neglect statutes: legal 
and clinical implications. 
American journal of orthopsychiatry, 52e jrg., nr. 1, 
januari 1982, blz. 73-81. 
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Onder invloed van de wijzigingen die zich de laatste 
tientallen jaren in de VS hebben voorgedaan in het 
kinder- en familierecht, heeft nu wel elke staat in de 
een of andere vorm de meldingsplicht ingevoerd voor 
functionarissen in de geestelijke gezondheidszorg 
inzake kindermishandeling en -verwaarlozing. De 
auteur schetst hoe een aantal rechterlijke uitspraken 
de eeuwenoude traditie van de privacy van het gezin 
hebben aangetast. Hij bespreekt de consequenties die 
de meldingsplicht heeft. De vertrouwensrelatie tussen 
therapeut en patiënt wordt hierdoor overmijdelijk 
beihvloed. Zo is volgens de auteur melding in gevallen 
die langdurige behandeling vereisen, meer volgens de 
letter dan volgens de bedoelingen van de wet. De 
behandelaar staat in zo'n geval zowel klinisch als 
juridisch voor een dilemma. Het probleem van de 
vertrouwensrelatie en de meldingsplicht is na het 
verschijnen van Kempe's artikel 'The battered child 
syndrome' en na uitspraak van het Hooggerechtshof 
in Californië sterk in de belangstelling gekomen. In de 
zaak Tarasoff versus de regenten van Californië 
bepaalde de rechter dat het vertrouwensaspect van 
een therapeutische relatie ondergeschikt is aan de 
verplichtingen van de behandelaar jegens derden. Het 
is duidelijk dat het gewijzigde beleid vraagt om 
overheidsingrijpen in de vroeger zo onaantastbare 
relatie tussen patiënt en therapeut. 
Met literatuuropgave. 

39 
Laurs, P. Kafka als leidsman? De rechten van de 
psychiatrische patiënt. 
Intermediair, 18e jrg., nr. 21, mei 1982, blz. 11-15 
(N). 

Het artikel bevat een analyse van het ontwerp voor de 
wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen, als opvolger van de verouderde krank-
zinnigenwet. Bedoeling is ,regeling van de rechts-
positie van patiënten. In dit ontwerp wordt aandacht 
besteed aan het recht op vrije briefwisseling en op 
informatie, het recht van vrije toegang van advocaten 
tot hun cliënten, het verbod om het recht van 
patiënten op ontvangen van bezoek en het recht op 
bewegingsvrijheid te beperken, tenzij deze beperkingen 
vallen onder bepaalde uitzonderingsregels. Daarnaast 
voorziet de wet — een nieuwtje in juridisch opzicht — 
in het recht op een zogenaamd behandelingsplan. 
Het ligt in de bedoeling een scherp onderscheid te 
maken tussen dwangmiddel en dwangbehandeling. 
Tegen deze dwangbehandeling kan de patiënt zich 
verzetten d.m.v. een klachtenprocedure. Behalve dat 
de essenties waar het voor de patiënt op aankomt 
niet geregeld worden, stelt de auteur zich op het 
standpunt dat het ontwerp geen goede garanties 
biedt tegen misbruik. De regeling verschaft geen goede 
bescherming tegen onterecht dwangmiddelengebruik 
en dwangbehandeling. De patiënt zou nog even 
afhankelijk van inrichting en hulpverleners zijn als 
voorheen. Bovendien laat volgens de auteur de in het 
ontwerp genoemde klachtenbehandeling sterk te 



wensen over. Tot slot stelt hij een alternatieve 
constructie hiervan voor. 

40 
Propper, A. M. Make-believe families and homo-
sexuality among imprisoned girls. 
Criminology: an inderdisciplinary journal, 20e jrgl, 
nr. 1, mei 1982, blz. 127-138 (USA). 

In inrichtingen waar alleen vrouwelijke gedetineerden 
verblijven, ziet men vaak het verschijnsel optreden 
dat zich een soort gezinsverband ontwikkelt waarbij 
de vrouwen rollen op zich nemen van vader, moeder 
en kind. In het onderzoek waarvan de auteur hier 
verslag doet staat de vraag centraal of dit gezins-
verband samenhangt met, of leidt tot homosexuele 
relaties. De auteur stelt vast dat hiertussen geen 
samenhang bestaat. Deze homosexuele relaties en 
ervaringen werden evenveel vastgesteld bij de vrouwen 
die niet een zgn. gezinsverband hadden gecreëerd Fals 
bij vrouwen die dit wel hadden gedaan. Na de 
presentatie van het onderzoeksresultaat bespreekt de 
auteur uitvoerig andere onderzoeken naar deze 
samenhang. Haar conclusie is, dat de nadruk op de 
homosexuele effecten van dit samenlevingsverband 
vnl. voortkomt uit de ideologie dat heterosexuele 

89 gerichtheid in de richting van de resocialisatie wijt. 
De gezinsrollen in deze vrouwensamenleving binnen 
de inrichting dienen volgens haar echter soortgelijke 
doeleinden. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 
Zie ook excerpt nr. 37. 

41 
Bouverne -De Bie, M. Het jeugdrechtenproject 
Vlonder: situering van een experiment. 
Panopticon, 3e jrg., nr. 3, mei/juni 1982, blz. 
204-212 (B). 

In dit artikel beschrijft de auteur het project 
'Vlonder' in België waarbij een bijzondere vorm 
wordt gegeven aan de kinderbeschermingsmaatregel. 
De filosofie achter deze aanpak is, dat kinderen dok 
volwaardige dragers van rechten en plichten zijn en 
moeten kunnen zijn. De jeugdbeschermingswet uit 
1965 gaat uit van de gedachte dat kinderen beschermd 
moeten worden en hulp nodig hebben zonder dat 
zij zelf aan de oplossing van hun problemen bijdr iagen. 
In de inleiding van het artikel gaat de auteur uit-
voerig in op deze relatie tussen de jeugdbescherming 
en de jeugdwelzijnsideologie. Bij de beschrijving van 
het project toont zij aan dat kinderen meer gebaat 
zijn bij het stimuleren van eigen oplossingsmogelijk-
heden dan bij oplossingen die van buitenaf wordén 
opgelegd. Het uitgangspunt bij het project, de hande-
lingsbekwaamheid van het kind, staat tegenover de 
traditionele machtsverhouding van de volwassene 
tegenover het kind. De betekenis van dit project ligt 
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volgens haar vooral in de wijze waarop de opzet en 
werking ervan het zoeken naar de concretisering van 
een jeugdrechten-idee meer vorm kunnen geven. 

42 
Bramham, P. Misunderstanding social order. 
British journal of criminology, 22e jrg., nr. 2, 
april 1982, blz. 176-183. 

De auteur meent dat een belangrijk aspect van het 
leven binnen totale instituties hierin bestaat dat 
individuen of groepen elkaar niet begrijpen. Uit-
gaande van dit idee werd m.b.v. participerende 
observatie en een vragenlijst in twee kinderbescher-
mingstehuizen voor jongens in Engeland een onder-
zoek opgezet. Het ene tehuis was 'gestructureerd' 
van aard, het andere 'therapeutisch'. Het elkaar niet 
begrijpen vindt zijn oorsprong in de onduidelijkheid 
van het begrip kinderbescherming. Een gevolg hiervan 
is dat stafleden in hun individuele relaties met de 
jongens van dit begrip een eigen interpretatie zullen 
geven. De stafleden als groep daarentegen leggen 
sterk de nadruk op orde, controle, discipline en 
dwang, conform het traditionele idee rondom het 
vroegere opvoedingsgesticht. De jongens echter 
hebben deze keuzemogelijkheden of vrijheden niet 
en moeten zich zo goed mogelijk zien aan te passen. 
In de vragenlijsten, waarmee 172 personen benaderd 
werden, verlangde men van zowel stafleden als 
jongens enkele doelstellingen van tehuizen te rang-
schikken naar belangrijkheid. Dit gaf de onder-
zoeker een indicatie van hoe beide groepen over hun 
tehuis dachten. Evenzo werd aan de groep jongens 
en aan de groep stafleden gevraagd deze doelstel- 
lingen te ordenen naar hoe zij meenden dat de andere 
groep deze zag. Er bleken belangrijke verschillen te 
bestaan tussen de beide tehuizen, maar tevens binnen 
elk tehuis tussen enerzijds de staf en anderzijds de 
jongens. Onbegrip is een belangrijk kenmerk van de 
wederzijdse beeldvorming van stafleden en jongens. 
Concluderend stelt de auteur, dat aan het staflid 
tegenwoordig meer rollen ter beschikking staan dan 
voorheen, hetgeen overigens de uitoefening van zijn 
functie ten goede komt. 

43 
Kinard, E. M. Experiencing child abuse: effects on 
emotional adjustment. 
American journal of orthopsychiatry, 52e jrg., nr. 1, 
januari 1982, blz. 82-91. 

Pas de laatste jaren heeft men het onderzoek aange-
pakt naar de stoornissen in de emotionele ontwikke-
ling van kinderen die mishandeld worden. Het blijkt 
dat zowel het feit van de mishandeling als de leeftijd 
van het kin-d, de frequentie en de interventie door 
hulpverleners hierbij van invloed zijn. De auteur be-
schrijft een onderzoek gedaan onder dertig school-
kinderen tussen vijf en twaalf jaar, die allen zoals uit 
navraag bleek, mishandeld waren terwijl er niet langer 



dan een jaar lag tussen de mishandeling en de melding 
ervan. Oorspronkelijk was de geselecteerde groep 
groter, doch een aantal ouders dat de vragenlijst kreeg 
voorgelegd gaf geen toestemming voor het onderzoek; 
een vergelijking tussen respondenten en niet-respén-
denten gaf geen sociaal-economische verschillen te zien, 
wel bleek ziekenhuisopname voor opgelopen verWon-
dingen vaker voor te komen bij de groep niet-resPon-
denten. Voorts bleek dat er veel verhuizingen plaats 
gevonden hadden in de groep ernstig tot zeer ernStig 
mishandelde kinderen. De kinderen ondergingen 'op 
school een aantal psychologische tests. Uit vergelijking 
met een controlegroep werd duidelijk dat mishandelde 
kinderen ernstiger emotionele problemen hebben. 
Met literatuuropgave. 

44 
Simonse, H. en R. Kagie. Acties in de kinderbescher-
ming zijn niet langer voorpagina-nieuws en 'Met 
foefjes worden we zoet gehouden!' 
Jeugd en samenleving, 12e jrg., nr. 5, mei 1982, 
blz. 308-312 en 313-335 (N). 

Mede aan de hand van twee proeven uit de praktijk, 
een bezetting van een meisjestehuis en persoonlijke 
ervaringen van iemand die jarenlang in een kindei -- 

91 	tehuis heeft gezeten, beschrijven de auteurs de elf- 
jarige geschiedenis van de Belangenvereniging Minder-
jarigen (B.M.). De ideologie waarop de B.M. een rvak-
bondsachtige status' binnen de kinderbescherming 
opeiste berustte op het idee dat door samen iets Im 
doen, verandering tot stand komt. De acteurs beschrij-
ven de interne organisatie (bijv. het niet bijhouden 
van een ledenadministratie, het verloop onder dj min-
derjarigen, in elke afdeling een werkbestuur, dec'entra-
lisatie•in de vorm van Centraal Overleg tussen de 
diverse afdelingen), de diverse stromingen en opvat-
tingen binnen de belangenvereniging en de verl -Huding 
met het WIJN en de alternatieve hulpverlening. Daar- 
naast wordt ingegaan op het verschil tussen `beWoners-
raden' en `bewonerscomitees', de gemeenschapp elijke 
belangen van groepsleiding en bewoners en de weg 
naar erkenning en eigen koers, waarbij gewaakt dient 
te worden voor de mogelijkheid dat de B.M. inge-
kapseld wordt door de 'gevestigde' kinderbeschérming. 
Dit alles wordt ondersteund door vele voorbeelden van 
acties die in de afgelopen elf jaar succesvol gevoérd 
zijn. Conclusie van de auteurs is dat de meeste eisen, 
die elf jaar geleden gesteld zijn, nog onverkort gélden 
en dat een bezetting van een kindertehuis allang! geen 
voorpaginanieuws meer is. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

45 
Hollebrand, J. Jeugd- en zedenpolitie haakt in op 
problematiek 'tweede generatie'. 
Algemeen politieblad, 131e jrg., nr. 12, 12 juni 1982, 
blz. 273-276 (N). 
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In dit artikel wordt een schets gegeven van de Rotter-
damse aanpak m.b.t. de buitenlandse werknemers, die 
mede door de afwijkende culturele achtergronden 
haar eigen problematiek met zich meebrengt. Na een 
beschrijving van de organisatie van de Jeugd- en zeden-
politie en de presentatie van gegevens uit een onder-
zoek naar de verhouding in geregistreerde criminaliteit 
tussen autochtone en allochtone jongeren in Rotter-
dam, beschrijft de auteur de totstandkoming van een 
korte en een lange termijngroep, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de diverse hulpverleningsinstan-
ties. Vervolgens gaat de auteur in op de ontwikkelin-
gen binnen de Jeugd- en zedenpolitie, waarbij de 
nadruk ligt op een verbeterd plaatsingsbeleid en een 
lezingencyclus. In deze lezingen wordt per land door 
inleiders afkomstig uit het betrokken land voor de 
hele afdeling van de jeugd- en zedenpolitie informatie 
gegeven over het land zelf, haar cultuur en informatie 
specifiek gericht op de situatie en problematiek waar-
mee met name de tweede generatie te kampen heeft 
in Nederland. Daarnaast wordt de sociale kaart van 
Rotterdam gesystematiseerd en het ligt in de bedoe- 
ling om in de nabije toekomst drie 'buitenlander-teams' 
op te richten om de contacten met de minderheids-
groepen te intensiveren. 

46 
Kampen, F. van. Belastingsonderzoek bij spoorweg-
politie. 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 6, juni 1982, 
blz. 297-301 (N). 

Dit artikel beoogt bekendheid te geven aan de aard, 
methode en resultaten van een onderzoek naar de 
fysieke en psychische belasting van spoorwegpolitie-
mensen bij het begeleiden van voetbalsupporters. 
De auteur gaat eerst in op de voetbalsupportersbege-
leiding door de spoorwegpolitie, voordat hij aan de 
vraagstelling en methode van het onderzoek toekomt. 
Twee yragcn staan centraal, te weten: worden er op 
lichamelijk en geestelijk gebied normen overschreden; 
hoe komt het dat deze taak eventueel meer belastend 
is dan andere taken en welke elementen van deze taak 
maken hem nu juist zo zwaar (of zo licht). 25 perso-
neelsleden van de spoorwegpolitie hebben vrijwillig 
via interviews hun eigen ervaringen weergegeven. Zij 
hebben psychologische tests ingevuld en tijdens het 
vervullen van hun normale werk en tijdens het bege-
leiden van voetbalsupporters is continu de hartslag 
gecontroleerd en van tijd tot tijd is de bloeddruk ge-
meten. De resultaten van dit onderzoek zijn dat de 
zwaarte van de begeleidingstaak acceptabel is. Volgens 
de interviews wordt het begeleiden, van voetbalsuppor-
ters als één van de zwaarste taken beschouwd. De 
psychologische tests wijzen niet op verschillen in be-
lasting tussen de normale dienst en de begeleidings-
taak, dit i.t.t. de hartslag- en bloeddrukmetingen op 
grond waarvan de supportersbegeleiding als zwaarder 
moet worden beoordeeld. De conclusie van dit onder-
zoek luidt dat de gevolgde systematiek bij voetbalsup- 
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portersbegeleidingen op zich niet gewijzigd hoeft te 
worden, maar er dient gewaakt te worden voor een 
dergelijke dienst op achtereenvolgende dagen. 

47 
Kuyvenhoven, A. Het ontwerp politiewet: wie reageert 
waarop? 
Beleid en maatschappij, 9e jrg., nr. 6/7, juni/juli 1982, 
blz. 145-155 (N). 

In dit artikel staan de reacties op het ontwerp Politie-
wet centraal. In een schema tekent de auteur de ver-
banden tussen de verschillende betrokkenen op liet 
politieveld. Hierin stelt hij de volksvertegenwoordiging 
centraal. Van alle reacties op het ontwerp Politie'L/et 
tussen maart 1980 en maart 1981 stelt hij vervolens 
vast of het een officiële of officieuze reactie betrof. 
In uitgebreide overzichten geeft hij aan hoeveel tijd-
schriftartikelen aan deze materie zijn gewijd, hoe lyeel 
gemeenten reageerden en wie uit die gemeenten 
reageerden. Aan de hand van wetstekst en Memorie 
van Toelichting heeft de auteur een lijst van visies 
opgesteld waarmee hij de reacties op hun inhoudt 
onderverdeelt. Vervolgens geeft hij van al deze I 
reacties per onderwerp een samenvatting. In het álge-
meen wordt aan alle kanten bevestigd dat een recirga-
nisatie van de Nederlandse politie nodig is. Naar zijn 
mening zijn de meningsverschillen op het terrein i tan 
de instelling van landelijke politiediensten, de politie-
taak en het dualisme in gezag over de politie wel /over-
brugbaar. Dat het wetsontwerp weinig kans van 
slagen lijkt te hebben, is volgens hem meer een ge-
volg van de politieke aflossing van de wacht. 
Met literatuuropgave. 

48 
Laan, J. H. van der, Vasthouden: een aanhoudend 
probleem. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 6, juni 1982, 
blz. 400-411 (N). 

De vraag over welke wettelijke instrumenten de I 
politie beschikt om o.a. bij dreigende ordeverstorin-
gen preventief op te treden, houdt niet alleen de I 
politie bezig. Ook in wijdere kring worden er beschou- 
wingen aan gewijd. Zo werd in dit tijdschrift eerder 
door W. van Veen de problematiek van het aanhouden 
en vasthouden in het kader van de openbare ordehand-
having besproken. In tegenstelling tot Van Veen s de 
auteur van mening dat preventieve vrijheidsbenerning 
niet toegelaten is, mede vanwege het feit dat de be-
paling waarop de `vasthoudbevoegdheid' gebaseerd 
wordt, nl. art. 28 Politiewet, tamelijk ondeugdelijk 
is om als basis voor verstrekkende politiebevoegd-
heden te fungeren. In dit artikel tracht de auteur 
enige juridische knelpunten aan te geven. Na een 
definitie te hebben gegeven van het begrip preven- 
tieve vrijheidsbeneming, behandelt hij de 'voorvraag', 
waarom de politie niet de justitiële weg volgt bij I 



ordeverstoringen. Vervolgens gaat hij in op art. 171 
G.W. en uitgebreid op art. 5 van het Europees Verdrag 
en geeft de mening weer van de regering en de op- 
vatting van de Hoge Raad. Hij besluit het artikel met 
de stelling dat ons rechtsstelsel hooguit de Schutz-
haft toestaat en niet de eigenlijk preventieve vrijheids-
bencming. De wetgever moet volgens de auteur dit 
probleem op kunnen lossen. 
Met literatuuropgave. 

49 
Oudheusden, H. K. A. van. Omtrent democratie en 
politie H. 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 6, juni 1982, 
blz. 304-313 (N). 

De vraag die in dit artikel wordt opgeworpen is: hoe 
problematisch is politie in een samenleving, die 
zichzelf democratisch noemt. In een eerder deel is de 
auteur ingegaan op aspecten van taal, individualisme, 
tolerantie en burgerlijke ongehoorzaamheid, waarbij 
duidelijk is geworden dat de sociale orde en de rechts-
orde elkaar niet helemaal dekken. In dit deel gaat de 
auteur in op de twee taakopvattingen van de politie, 

94 	te weten opsporing van strafbare feiten en hand- 
having van de openbare orde en de hulpverlenings-
taak van de politie, waarbij hij aangeeft dat zoiets als 
een politiecultuur niet kan zonder de aanvulling en 
sturing van de andere, grotere cultuur. Mede door een 
verschuiving in de grotere cultuur naar een maatschap-
pelijke aanvaardbaarheid van regels en een tendens 
naar informaliteit, is een formulering van de taakop-
vatting van de politie er niet gemakkelijker op gewor-
den. In de laatste paragraaf stelt de auteur de organi-
satorische facetten van de huidige politie-organisatie 
aan de orde, waarbij hij aangeeft dat men de funda-
mentele vraag Wat wordt er van de politie verwacht?' 
uit de weg gaat. De auteur besluit dit artikel met de 
opmerking dat de besluitvaardigheid t.a.v. dit onder-
werp zeer gering is, zo niet afwezig en dat de be-
stuur- en beheersbaarheid van de democratie hierbij 
in het geding is. 
Met literatuuropgave. 

50 
Rosenthal, U. Politie en justitie: een publieke zaak; 
een inleiding tot het thema 'politie en veiligheid'. 
Beleid en maatschappij, 9e jrg., nr. 6/7, juni/juli 
1982, blz. 141-144 (N). 

Het justitiële beleid komt volgens de auteur voor een 
belangrijk deel in besloten kring tot stand. De afstand 
van de politie tot de samenleving, de politiek en het 
bestuur is volgens hem, mede daardoor, veel te groot. 
In een analyse wijst hij op de hiaten in achtereenvol-
gens de maatschappelijke integratie, de politiek-be-
stuurlijke integratie en de ambtelijk-bestuurlijke inte-
gratie. Naast deze geïsoleerde positie is er volgens de 
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auteur ook sprake van een wetenschappelijke achter-
stand. Op het gebied van de politie-wetenschap Wor-
den ideeën en theorieën uitgewerkt die elders als Ver-
ouderd of niet werkbaar terzijde werden gelegd. Deze 
achterstand kan overigens volgens hem een voorel 
zijn omdat ontwikkelingen nog niet in procedure 
zijn vastgelegd. Het thema van dit nummer van 
Beleid en Maatschappij vraagt volgens de auteur om 
ontnuchterend empirisch onderzoek en om rustig 
overweging van de mogelijke samenhangen tussen 
beleids- en maatschappelijke feiten. 
Met literatuuropgave. 

51 
Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. Gevoelens v 
onveiligheid: wat kan de overheid eraan doen? 
Beleid en maatschappij, 9e jrg., nr. 617, juni/juli 
1982, blz. 156-162 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op een drietal 
meer en minder theoretische benaderingen van he tt 
probleem angst voor misdaad. Bij de eerste methode 
wordt met behulp van vragenlijsten nagegaan waar-
voor de respondent bang is. De vragen geven in feite 
heel concrete situaties aan waarop de respondent 
moet reageren. Een andere methode wordt gevolgd 
op een meer abstract niveau. Dit laat veel ruimte Voor 
de reproduktie van bepaalde stereotypen of standaard-
opvattingen over het misdaadverschijnsel. Op basis van 
kwalitatieve gesprekken worden verschillende voor
stellingen die bij mensen leven van misdaadverschijn- 
selen opgespoord en vervolgens voorgelegd aan de 
onderzoeksgroep. Bij de derde methode staat de histo-
rische analyse centraal. Als voorbeeld hiervan bespreekt 
de auteur de studie van De Swaan die uitgaande vin 
het bekende syndroom, de pleinvrees, hiervoor een 
verklaring tracht te vinden in maatschappelijke ver-
anderingen. Als beleidsmaatregelen die op de resulta-
ten van deze onderzoeken naar onrustgevoelens zijn 
gevolgd, bespreekt de auteur de instelling van regiónale 
bureaus misdaadvoorkoming, de wijziging van de 
surveillance en de uitbreiding van de politie. Zij waar-
schuwt voor de kloof die hierbij dreigt te blijven lie-
staan tussen de voorstelling die men heeft van de Werk-
wijze van de politie en het feitelijk functioneren. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 
Zie ook excerpt nr. 33. 

52 
Bennekom, D. van, en C. Coolsma. Kinderen van 
drugverslaafde ouders. 
Sjow, 10e jrg., nr. 5, mei 1982, blz. 121-124 (N) 

n 

Drugsverslaving resulteerde de laatste jaren in een 
nieuwe risicogroep: de kinderen van aan drugs ver-
slaafde ouders. De problemen waarmee de in Amster- 
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dam opgerichte werkgroep 'kinderen van drugver-
slaafde ouders' te maken heeft, zijn van verschillende 
aard; medische, bijv. de aspecten van de zwangerschap 
en geboorte, en psycho-sociale en psychologische, 
zoals de relatie tussen drugverslaafde ouders, het al 
dan niet accepteren van het kind en voorts de twijfel 
of drugverslaafde ouders in staat geacht kunnen wor-
den hun kind goed op te voeden. Voor veel van deze 
problemen is het mogelijk oplossingen te vinden met 
behulp van bestaande instanties; het Wilhelmina Gast-
huis in Amsterdam heeft veel ervaring met de geboorte 
van baby's van drugverslaafde moeders en men is in 
staat de ouders reeds in een vroeg stadium te begelei-
den. Ook zijn er tehuizen ('Helpende Huizen') waar 
moeders met kinderen tijdelijk kunnen worden opge-
nomen, als zij bezig zijn met hun resocialisatie. Inge-
wikkelder liggen de problemen als men merkt dat de 
ernstig verslaafde ouders niet in staat zijn hun kind te 
verzorgen; liet bureau Vertrouwensarts inzake Kinder-
mishandeling wordt ingeschakeld en er kan een OTS 
worden uitgesproken door de kinderrechter. Minder 
eenvoudig is na te gaan hoe oudere kinderen van 
ernstig verslaafde ouders zich redden, omdat deze 
zich vaak onttrekken aan hulpverleners. De werkgroep 
pleit voor een betere samenwerking tussen hulpver-
leningsinstanties, waarbij ook de huisartsen betrokken 
worden; hiertoe zou een 'Bureau Kinderen en Ver-
slaafde Ouders' kunnen worden opgericht dat een 
coördinerende en voorlichtende taak krijgt. 



Boekwerken 

Over de adressen der bibliotheken waarbij de 
genoemde publikaties ter inzage kunnen 
worden gevraagd, kunnen inlichtingen worden 
ingewonnen bij het Wetenschappelijk Ondei -- 
zoek- en Documentatiecentrum, Schedeldo leks-
haven 100, 's-Gravenhage, tel. 070-706553/55. 

Discussienota inzake geweld-escalatie en de rol van de 
mobiele eenheid in dit verband; uitg. van de gemeen-
tepolitie Utrecht. 
Utrecht, Gemeentepolitie, 1980. 

Dijk, G. van, en A. de With. Vrouwe Justitia of 
Vrouwe Hysterica? Utrecht, z. uitg., 1981. 
Doktoraalscriptie over psychiatrisering van vrouwen- 

97 	criminaliteit. 

Eindrapport van de Commissie jeugdvandalisme. 
Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1981. 

Everts-Goddard, J. E. Kindermishandeling; voorbeelden. 
's-Gravenhage, Vereniging tegen kindermishandeling, 
1982. 

Gardiner, J. A., S. W. Hentzell and T. R. Lyman. 
Fraud in government benefit programs; suggested 
state/local prevention strategies. 
Washington, U.S. Department of justice, National 
institute of justice, 1982. 

Heijden, A. M. W. van der. De Pompekliniek, ken 
merken van een therapeutische organisatie. 
Nijmegen, Katholieke universiteit, afd. sociale 
psychologie, 1981. 

Hofland, H. J. H. De stadsoorlog Amsterdam '80; 
fotografie R. Hoeben en S. Raviez. 
Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1981. 

Janssen, 0., en K. Swierstra. Heroinegebruikers iii 
Nederland; een typologie van levensstijlen; met 
medew. van P. Barneveld. 
Groningen, Kriminologisch instituut, Rijksuniversiteit 
Groningen, 1982. 

Jeugdhulpverlening: op zoek naar samenhang. 
Amsterdam, Raad voor het jeugdbeleid, 1982. 

Jugendkriminalidt; wir diskutieren; Informationén 
fr Unterricht und ausserschulische Jugendarbeit. 



98 

Kdln, Ministerium fr Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Nordrhein-Westfalen, 1980. 

Kerkhof, P. van. De geestelijke volksgezondheid in 
onderzoek 1970-1980; systematisch overzicht en 
beschrijving van het afgesloten sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek in Nederland op deelterreinen van de 
geestelijke volksgezondheid. 
Utrecht, Nationaal centrum voor geestelijke volks- 
gezondheid, Instituut voor informatie, onderzoek en 
advies, 1982. NCGV-reeks, 44. 

Levitt, J. L., T. M. Young and D. M. Pappenfort. 
Achievement place; the teaching-family treatment 
model in a group-home setting. 
Washington, U.S. Department of justice, Office of 
juvenile justice and delinquency prevention, National 
institute for juvenile justice and delinquency 
prevention, 1981. 

Maas, M. C. H. Het schaap met de 15 poten of de team- 
en afdelingscoördinator in een veranderende politie-
organisatie. 
Roosendaal, 1981. 
Scriptie NPA. 

Moolenaar, A., en M. de Leur. Enkele (forensisch). 
psychiatrische aspecten van heroiheprostitutie door 
minderjarigen. 
Den Haag, enz., z. uitg., 1982. 
Einddoktoraalcursus forensische psychiatrie. 

Noldtn, L., en M. van Veen. Kliniekraad in de W.P.J. 
Pompekliniek; een onderzoek naar het funktioneren 
van de kliniekraad in de jaren 1966-1971 
Groningen, Rijksuniversiteit, Andragogisch instituut, 
1981. 
Doktoraalwerkstuk. 

Nuyten-Edelbroek, E. G. M. Criminaliteit en gevoelens 
van onveiligheid; de 'ontwikkeling tussen 1979 en 1981 
in de gemeente Utrecht. 
's-Gravenhage, Ministerie van justitie, Wetenschappe-
lijk onderzoek- en documentatiecentrum, 1982. 

Oosterbosch, L. J. J. van. De zelfstandigheid van de 
Nederlandse politie; publ. van de Katholieke univer-
siteit te Leuven, Faculteit van de rechtsgeleerdheid, 
Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie. 
Leuven, Katholieke universiteit, 1980. 

Overman, L. Prostitutie in woonbuurten. 
Amsterdam, Mr. de Graaf-stichting, 1982. 

Ploeg, G., en W. Hartholt. Een spoor van vernieling; 
een oriënterend onderzoek naar het vandalisme 
tegen objecten van de Nederlandse spoorwegen op en 
aan de lijnen Groningen—Delfzij1 en Groningen-
Nieuweschans. 
Groningen, Provinciale raad voor jeugdaangelegen-
heden, 1982. 



99 

Ploeg, H. M. van der, en E. T. van Buuren. Structu-
reren van de C.B.O.G. ervaring; de opvang van slacht-
offers van geweld, bezien vanuit de ervaringen met 
ex-gegijzelden: een aanzet tot een praktische hand-
leiding. 
Leiden, Rijksuniversiteit, Vakgroep psychiatrie, 
Sectie medische psychologie, 1982. 

Politie, De, van Australië. 
Apeldoorn, Nederlandse politie-academie, 1980. 
Bevat: De Zweedse politie — Israel police — De politie 
in België — De Japanse politie-organisatie — RaamWerk 
van de organisatie van de Engelse politie — U.S. 
Police — De West-Duitse politie-organisatie. 

Protecting children from abuse and neglect; develo'ping 
and maintaining effective support systems for 
families: ed. by J. Garbarino and S. M. Stocking. 
San Franscisco etc., Jersey-Baes, 1981. 

Rapport van de Commissie 'veiligheid voetbal-
bezoek'. 
Zeist, K.N.V.B., 1981. 

Reclasseringsraad, De, en het reclasseringswerk; 
verslag studiedagen voor secretarissen en rijks-
reclasseringsambtenaren, 28 en 29 april in het 
instituut Guldenberg te Helvoirt. 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, Stafbureau 
wetenschappelijke adviezen, Directie TBR en 
Reclassering, 1980. 

Sanders, A. F. Stressbronnen in politiewerk; een 
onderzoek naar bronnen van stress in het werk v 
surveillanten. 
Soest, 1981. 	 - 
Scriptie Nederlandse politie-academie. 

Schilt, N. De verwerking van geweld. 
Apeldoorn, 1981. 
Scriptie Nederlandse politie-academie. 

Spickenheuer, J. L. P. Bevolking en criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen; ervaringen van burgers Met 
criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en 
houding tegenover de politie; een bevolkingsonder-
zoek. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982. 

Steer, D. Uncovering crime; the police-role. 
London, HMSO, 1980. 
Royal commission on criminal procedure; research 
study, 7. 

Studieconferentie sexueel geweld tegen vrouwen én 
meisjes; Kijkduin 7 en 8 juni 1982. 
Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werk-, 
gelegenheid, 1982. 

Whisenand, P. M. The effective police manager. 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 1981. 



Redactie 
mr. T. van der Minne-Frank 
mr. M. R. Duintjer-Kleijn 

Coördinatie literatuuroverzicht 
W. M. Been 

Voor inlichtingen: 070-706555 ('s middags) 

Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk door nieuwe 
adres aan te brengen op adreswikkel waarop oude 
adres vermeld staat. 
Aanvragen voor nieuwe abonnementen en opzeg- 
gingen dienen eveneens schriftelijk te geschieden. 

Correspondentieadres: 
Administratie Justitiële Verkenningen 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum. 
Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage 

Uitgave van 
Het Ministerie van Justitie 

Druk 	 • 
Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage 

Opname in dit blad betekent niet dat de inhoud der 
artikelen het standpunt van de Minister van Justitie 
weergeeft. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100

