
nummer 2/1984 ;  
mart 
verschijnt 
10 X per jaar 

In het belang 
van het kind 

wetenschappelijk 

onderzoek- en 

) 

documentatie 

( 

centrum 

:+dp 

v
e

rk
e

n
n

in
g

e
n

  



Inhoud 

Blz. 

3 	Voorwoord 

5 	dr. J. Junger-Tas De ontwikkeling van kinder- 
bescherming en kinderstrafrecht 

29 	mr. T. A. G. Van Hecke en drs. P. H. van der 
Laan De ontwikkeling van de rechtspositie 
van de jeugdige 

66 	drs. M. J. M. van Ooyen-Houben Het belang 
van het kind en visies op ouderschap 

89 	drs. I. J. M. Stolp-Keuzenkamp Het belang 
van het kind en de betekenis van de ouders in 
de huidige civielrechtelijke wetgeving 

108 	Literatuuroverzicht 
108 	Algemeen 
111 	Strafrecht en strafrechtspleging 
115 	Criminologie 
119 	Gevangeniswezen 
121 	Reclassering 
122 	Psychiatrische zorg 
124 	Kinderbescherming 
128 	Politie 
133 	Drugs 

136 	Boekwerken 



Voorwoord 

In dit inmiddels traditioneel geworden kin-
derbeschermingsnummer van Justitiele Verken-
ningen vier speciaal voor deze aflevering ge-
schreven attikelen. 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt door 
de auteurs gekeken hoe het belang van het 
kind in de loop van de tijd historisch, juridisch 
en psychologisch gestalte heeft gekregen. 
Geopend wordt met een historische beschou-
wing van dr. J. Junger-Tas, getiteld: 'De ont-
wikkeling van kinderbescherming en kinder-
strafrecht'. Beschreven wordt hoe door de 
eeuwen heen het kind in een veelal machteloze 
en ook rechteloze positie heeft verkeerd. Pas in 

3 de 19e en 20e eeuw neemt het bewustzijn toe 
dat de gemeenschap hier een speciale verant-
woordelijkheid draagt. Het accent komt meer 
te liggen op de zorg en de bescherming van het 
kind terwijl recentelijk een ontwikkeling zicht-
baar wordt naar meer rechten en eigen verant-
woordelijkheid van de jeugdige in deze samen-
leving. 
In het tweede artikel van mr. T. A. G. Van 
Hecke wordt een globale schets gegeven van 
de huidige rechtspositie van de jeugdige vanaf 
12 jaar, zowel in het civiele als in het straf-
(proces)-recht. De vraag wordt onder meer ge-
steld in hoeverre het introduceren van alter-
natieve sancties voor jeugdigen een wending 
ten goede betekent, in die zin dat hierdoor 
meer mondigheid aan de jeugd wordt toege- 
kend en ook zijn rechtspositie verbeterd wordt. 
De titel van het artikel van drs. M. M. J. van 
Ooyen-Houben luidt: 'Het belang van het kind 
en visies op ouderschap'. Dit belang wordt hier 
omschreven aan de hand van de gehechtheids-
theorie van Bowlby. 
In dit licht wordt ook het huidige beleid inzake 
uithuisplaatsing bezien dat in ons land wordt 
gevoerd. 
Afgesloten wordt met een bijdrage van drs. 
I. J. M. Stolp-Keuzenkamp. Centraal in dit 
artikel staat: 'Het belang van het kind en de 
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betekenis van de ouders in de huidige civiel
rechtelijke wetgeving’.



De ontwikkeling van 
kinderbescherming en 
kinderstrafrecht 

door dr. J. Junger-Tas* 

1. Inleiding 
Wanneer men wel eens het oor te luisteren legt 
in kringen die zeer kritisch staan ten opzichte 
van het huidige kinderbeschermingssysteem dan 
krijgt men al snel de indruk dat daar in het 
geheel niets van deugt: onrecht en willekeur 
tieren welig, er wordt op niets ontziende wijze 
omgesprongen met belangen van kinderen en 
van hun ouders en het geheel komt neer op een 
alomvattend systeem van onderdruldcing en 
kleinhouden. 
Nu is het — afgezien van overdrijving — niet zo 

5 	verbazingweklcend dat vooral diegenen die met 
het kinderbeschermingssysteem in aanraking 
komen of daarin werkzaam zijn, dit systeem 
toetsen aan de normen en waarden in onze 
samenleving ten aanzien van opvoeding en zorg 
voor kinderen en clan onvermijdelijk tot de con-
clusie komen dat het vele feilen vertoont. 
loch realiseren weinigen zich hoe recent die 
waarden en normen zijn waarmee de kinder-
bescherming geconfronteerd wordt. 

Eerst in de 19e eeuw maar vooral in de 20e eeuw 
zien we een sterke orientatie op het kind op-
treden waarbij het welzijn en welbevinden van 
kinderen een duidelijke richtlijn gaat vormen 
voor kinderbescherming en jeugdstrafrecht. 
Dit was een totaal nieuwe ontwikkeling die 
heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van 
de zorg voor en behandeling van in de knel ge-
raakte kinderen. Die ontwikkeling is een gevolg 
van de veranderde positie van het kind in de 
westerse samenleving en ook van wat men wel 
de `emancipatie van de jeugd' noemt. 

Gaat men terug in de geschiedenis dan ontdekt 
men dat kinderen heel lang beschouwd werden 

* De auteur is raadadviseur wetenschappelijk onder-
zoek Kinderbescherming bij het Ministerie van Justitie. 



als objecten van bijzonder weinig waarde, zowel 
door hun ouders als door de samenleving in zijn 
geheel. 
Nu is dit wellicht een typisch 20e-eeuwse visie 
en moet men dit enigszins anders formuleren. 
In onze westerse wereld hebben lcinderen 
eeuwenlang vooral een economische waarde ge-
had en zelden een affectieve. Zij werden dan 
ook al op zeer vroege leeftijd in het arbeids-
proces ingezet, hetzij als leerling, hetzij als 
knechtje of slaafje. Bezat het kind die econo-
mische waarde niet, doordat het te jong, te 
zwak, ziek of gehandicapt was dan werd het als 
een min of meer waardeloos object beschouwd 
en ontdeed men .er  zich van met groot gemak. 
Kinderen hebben zeer lang een even machteloze 
als rechteloze positie gehad. Maar binnen dit 
totaal vormden de lcinderen die onder de zorg 
van kinderbescherming en jeugdstrafrecht vallen 
wel de allerzwakste groep. 
Eerst in de 19e en 20e eeuw is hierin verande- 

6 	ring gekomen. Steeds sterker nam het bewust- 
zijn toe dat de gemeenschap een specifieke 
verantwoordelijkheid draagt voor de zwaksten 
in de samenleving: zieken, gehandicapten, be- • 
jaarden en ook kinderen. Die ontwilckeling 
hangt samen met belangrijke sociale en econo-
mische veranderingen in de westerse landen: 
grotere welvaart, hoger technologisch niveau, 
hoger onderwijspeil van de bevolking en een 

• 	andere inrichting van de samenleving. 
Hiernaast echter vomen de opvattingen over 
meer welzijn en rechten voor kinderen in het 
algemeen, en voor afwijkende en delinquente 
lcinderen in het bijzonder eh van de belang-
rijkste uitingen van een samenleving die een 
steeds grotere waarde toekent aan het individu. 

Daarmee wil geenszins gezegd zijn dat we nu in 
een soort kinderbeschenningsheilstaat leven. 
Onze conclusie zal juist zijn dat ook het huidige 
systeem zijn beperlcingen heeft en dat zich al 
weer nieuwe ontwilckelingen aandienen. Lag 
eerst het accent vooral op zorg en bescherming 
van het kind, nu treedt een verschuiving op naar 
meer rechten en tevens meer eigen verantwoor-
delijkheid, een wellicht voorlopig sluitstuk van 
de emancipatiebeweging. 
Toch lijkt het ons in dit kader nuttig om eens 
achterom te kijken: als men weet vanwaar men 



komt, krijgt men misschien beter zicht op waar 
men naar toe wil! 

2. Kinderbescherming voor de 18e eeuw 

2.1. Het kind is een last 
In alle tijden zijn er natuurlijk ouders geweest 
die van hun kinderen hielden en met hun lot 
begaan waren. Veelal moeten die ouders ge-
zocht worden in bevolkingsgroepen waar de 
zorg voor het dagelijks bestaan niet een alles-
overheersende rol speelde en een zekere wel-
stand bereikt werd. 
Kijkt men echter naar de levensomstandigheden 
van wat wel het gewone yolk genoemd wordt, 
dan is de situatie een geheel andere. 
Voor een goed begrip van de positie van kin-
deren Oar de 18e eeuw moet men zich reali-
seren dat het krijgen van kinderen een soort 
fataliteit was waar men zich slecht tegen kon 
verweren. Betrouwbare manieren voor beper- 
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	king of spreiding van het kindertal bestonden 
er niet en de meest voorkomende manier om 
het kindertal te reguleren was infanticide. 
Voor de Spartanen was infanticide een volstrekt 
normale zaak. Elk kind werd bij de geboorte 
geihspecteerd: voldeed het niet aan de eisen 
dan werd het op de mestvaalt gedeponeerd i . 
Grieken en Romeinen deden niet voor elkaar 
onder in het gemak waarmee men zich afmaakte 
van kinderen die ongewenst waren, niet vol-
maakt van lijf en leden, ziekelijk of huilerig. 
i'asgeborenen werden in rivieren geworpen, op 
mesthopen gegooid of op heuvels achtergelaten. 
De eerstgeborene had de beste overlevingskan-
sen, vooral als het een jongen was. 
Overigens ging het hier om geheel als normaal 
aanvaarde praktijken. Zo schreef omstreeks 
het begin van onze jaartelling een man aan zijn 
vrouw met betrekking tot een aanstaande ge-
boorte: als het een jongen is laat het dan leven; 
is het een meisje, laat het maar buiten sterven 2 . 
Infanticide blijft overigens nog vele eeuwen de 
meest voorkomende manier om zich van onge-
wenste kinderen te ontdoen: zo meldt De Mause 
dat nog in 1890 dode baby's in goten en rottend 
op mestvaalten een normaal onderdeel van het 
Londense straatbeeld vormden 3 . Ook het offe-
ren van kinderen aan de goden kwarn veelvuldig 
voor, met name in Carthago: in deze eeuw heb- 



ben archeologen massagraven gevonden met de 
verkoolde beenderen van duizenden kinderen 
onder de 4 jaar 4. Een andere manier om van 
zijn kinderen af te komen was om hen te ver-
kopen. Kinderverkoop was in de oudheid een 
wettelijk toegestane praktijk. 
Tenslotte komt het machtsmisbruik ten op-
zichte van kinderen tot uiting in sexueel mis-
bruik en uitbuiting. In het oude Griekenland 
kwamen in elke stad jongensbordelen voor. 

• Jonge slaven werden door hun meesters veelal 
gereserveerd voor sexueel gebruik. Ook misbruik 
van jonge kinderen door onderwijzers en peda-
gogen was zeer gebruikelijk. 
Hoewel er in sommige staten wetten werden 
uitgevaardigd om deze gebruiken tegen te gaan 
veranderde er weinig: kinderen waren het abso-
lute eigendom van hun ouders, die er dan ook 
over konden beschikken naar eigen goeddunken. 
In de middeleeuwen komt het accent wederom 
sterk op de economische waarde van het kind 

8 	te liggen. 
Vanaf een jaar of 6, hooguit 10 werd het kind 
als min of meer volwassen beschouwd. Het 
moest dan al het hoofd bieden aan de vele onge-
wisheden — zoals honger, epidemieen en oorlog 
— die het leven te bieden had. Bovendien ver-
bleef het middeleeuwse kind slechts kort bij 
zijn ouders: op een leeftijd die varieerde van 
6 tot 10, 12 jaar werd het uitbesteed. Jongens 
werden als leerlingen bij een ambachtsman 
geplaatst, meisjes als dienstertjes in een gezin. 
Men zou kunnen zeggen dat de middeleeuwers 
geen concept hadden voor lcindertijd en jeugd: 
zij onderscheidden deze niet als aparte cate-
gorieen. Zolang het kleine kind de verzorging 
en aandacht van volwassenen nodig had werd 
het met onverschilligheid behandeld. Niet alleen 
omdat het gedurende die eerste levensjaren 
meer een last vormde dan een economische 
waarde had maar ook omdat zijn overlevings-
kansen uiterst gering waren. 
De gemiddelde levensverwachting in het middel- 

. eeuwse Europa was zo'n 30 jaar; moeders 
overleefden dikwijls het kraambed niet. De 
zuigelingensterfte was enorm en bereikte een 
hoogte van 1 tot 2 op de 3 zuigelingen. De on-
verschilligheid en het gebrek aan de meest ele-
mentaire zorg in de gezinnen kwamen tot uiting 
in verschillende veel verbreide gebruiken. 



Zo was een praktisch universeel gebniik — dat 
al van de klassieke oudheid dateerde — het 
inbakeren van zuigelingen. Deze werden net zo 
lang met windsels omwikkeld tot zij volkomen 
stijve pakjes waren geword.en die men dan rustig 
uren lang achter de kachel kon leggen of aan 
houten pennen aan de muur kon ophangen. 
Gebakerde zuigelingen zijn uiterst passief; ze 
huilen minder, slapen meer en de hartslag is 
traag. 
Een andere wijdverbreide gewoonte was het 
toevertrouwen van zuigelingen aan een zogende 
min, die meestal op het platteland woonde. De 
vrouwen die zich hiervoor aanmeldden waren 
voornamelijk ongetrouwde en heel arme land-
arbeidsters. Tegen vergoeding namen zij de ver-
zorging van de baby op zich. Die zorg was 
echter minimaal: het kind werd nauwelijks 
verschoond en infecties hadden vrij spel. 
Dikwijls had de min geen of onvoldoende melk 
en voerde zij de baby een soort meelpap. Huilde 

9 	het kind te veel dan kreeg het alcohol- of 
opiumhoudende drankjes toegediend. De hou-
ding van deze commerciele minnen was van 
een pure zakelijlcheid en totale onverschillig-
heid. 
Het uitbesteden van baby's aan een zogende 
min zou tot in de 18e eeuw duren en dit gebruik 
leidde tot een buitengewoon hoge kindersterfte. 
Zo is de zuigelingensterfte onder kinderen die 
bij de moeder verblijven in het 18e-eeuwse 
Rouen slechts 19%, terwijl die onder uitbestede 
wettige kinderen 39% is. Onder de door de stad 
uitbestede vondelingen bereikte de zuigelingen-
sterfte zelfs 90% 5 ! 
Het te vondeling leggen van kinderen was overi-
gens ook een middel om de gezinsomvang te 
beperken. Zelfs in de 19e eeuw werden in 
Frankrijk jaarlijks nog 33.000 kinderen te von-
deling gelegd. 
Dit verschijnsel hield sterk verband met armoede 
en honger. Shorter meldt dat in de 18e eeuw 
met het stijgen van de graanprijzen ook het 
aantal vondelingen, evenals de leeftijd van de 
vondelingen toenam. 
Toch ziet men in de algemene zorg voor kinde-
ren in de 18e eeuw langzaam verbetering op-
treden die tot een vermindering van de kinder-
sterfte leidt. 
De betere zorg en ook toewijding van moeders 



voor hun kinderen vloeit voort uit een verbe-
tering van levensomstandigheden en hygiene, 
en van medische vooruitgang. 

2.2. De kinderbescherming 
Het belangrijkste probleem gedurende al deze 
eeuwen was zeker niet de jeugddelinquentie 
maar een typisch lcinderbeschermingsprobleem: 
de grote groepen wezen en verlaten kinderen 
die door Europa zwierven. 
Hoewel er al vanaf de late middeleeuwen wees-
huizen bestonden die hetzij door de kerk hetzij 
door de stedelijke autoriteiten in stand werden 
gehouden, waren deze totaal ontoereikend. 
Onder Karel V werden reeds keuren uitgevaar-
digd om het bedelen tegen te gaan maar tot in 
de 19e eeuw bleef bedelarij van zwervende kin- 
deren een maatschappelijk probleem 6 . 

Maar in de 16e en 17e eeuw ontstaat er een 
zeker verantwoordelijlcheidsgevoel van de ver-
schillende overheden voor het lot van wezen 

10 	en vondelingen en verlaten kinderen. Dit ver- 
antwoordelijkheidsgevoel wordt overigens sterk 
ingegeven door eigenbelang. Zo buigt men zich 
in Engeland allereerst over het lot van de rijke 
wezen: er ontstaan in de 16e eeuw talrijke 
Wezenhoven die de bezittingen van de wezen 
beheren tot hun meerderjarigheid. 
Maar ook voor arme wezen ging men voorzie-
tringen treffen en in 1552 werd in Londen 
Christ's Hospital opgericht, dat een capaciteit 
had van 400 kinderen. De inrichting had echter 
zo'n goede reputatie met betreklcing tot ver-
zorging en scholing dat de vondelingen bij bos-
jes op de stoep werden gedeponeerd en de in-
richting al snel overvol was 7 . 
In Nederland ziet men gelijkaardige ontwildce-
lingen. Duizenden kinderen — ook uit naburige 
landen — zwierven al bedelend rond. Soms 
werden ze door ambachtslieden of kleine 
onderneminkjes opgenomen en onder het mom 
van een vakopleiding op schaamteloze wijze 
geexploiteerd. Hoewel de overheid vele ordon-
nantien deed uitgaan met het verbod kinderen 
in huis te nemen en aan het werk te zetten 
zonder hun voldoende voedsel en kleding te 
verstreklcen, scheen dit niet veel te baten s . Zo 
werd in 1636 het Vennootschap van Amster-
damse Lakenverkopers berispt door het stads-
bestuur van Delft dat kinderen uit het weeshuis 



aan het Vennootschap had uitbesteed. Volgens 
het stadsbestuur hadden 'de meesters de kinde-
ren wreed en onmenselijk behandeld, zodat ze 
blauw geslagen, bebloed en met gaten in het 
hoofd in het weeshuis lcwamen'. 
Een van de eerste kinderbeschermingsmaat-
regelen werd in 1613 in Amsterdam getroffen. 
Zwervende en bedelende kinderen moesten 
door Aalmoezeniers of Armvaders worden opge-
pakt. De kleintjes werden bij minnen of pleeg-
ouders ondergebracht, de groten bij zgn. houw-
vaders die hun een vak moesten leren. Toch 
bleek ook deze maatregel onvoldoende om het 
groeiend aantal van deze kinderen te plaatsen 
en zo werd in 1666 het Aalmoezeniersweeshuis 
opgericht, naast het Burgerweeshuis en het 
weeshuis van de diakonie. Op het platteland — 
waar men niet over weeshuizen beschikte — 
werden wezen en verlaten kinderen aanbesteed 
bij die pleeggezinnen die daar de minste ver-
goeding voor vroegen. Dat dit tot misbruik 

11 	leidde kan nauwelijks verwohdering wekken. 
Soms mijnde Men een kind voor een zeer gering 
bedrag af, om het daarna voor zich te laten 
bedelen 9. 
Het aanbestedingssysteem zou nog tot ver in 
de 19e eeuw blijven bestaan. In de grote steden 
verrezen in de 17e eeuw talrijke Godshuizen 
die bestuurd werden door regenten en regen-
tessen, vooraanstaande en rijke burgers, die dit 
werk waarschijnlijk als een erebaantje zagen 
maar voor de aan hen toevertrouwde kinderen 
weinig begrip koesterden. Een andere oplos-
sing, met name voor jongens, was deze naar zee 
te sturen. Wanneer de compagnieen niet vol-
doende bemanning hadden werd er op de — 
kostbare — weeshuizen druk uitgeoefend om de 
oudere jongens hiervoor ter beschildcing te stellen 
Onder de regenten waren er die belangen in 
de compagnieen hadden. Af en toe riepen ze 
de jongens bij elkaar om hun eventuele in-
diensttreding met een zekere aandrang te be-
pleiten. 
De animo was over het algemeen niet groot, 
hetgeen te begrijpen valt wanneer men weet 
dat de overlevingskans slechts 50% was. Het 
zenden naar de Oost of West was dan ook een 
der tuchtmaatregelen die ofwel door de `Heren 
van de Gerechte' ofwel door de wees- en armen-
huizen genomen kon woiden. 



Wanneer we nu de zorg voor het misdeelde 
kind in de 16e en 17e eeuw vergelijken met 
die in de middeleeuwen dan is er toch sprake 
van enige verbetering. De bestuurders van de 
steden en van de kerk gaan zich het lot van 
wezen en zwervende kinderen steeds meer aan-
trekken. Niet uitsluitend op grond van mede-
dogen. De vele zwervende, bedelende en ste-
lende kinderen werden steeds meer als een 
bedreiging gezien voor de gegoede burgerij en 
voor orde en rust in de stad, zodat de bestuur-
ders zich verplicht gingen voelen lets aan dit 
probleem te doen. 
Bovendien verandert — aldus de gezinshistori-
cus Aries — de gehele samenleving in de 16e 
en 17e eeuw in de richting van meer centra-
lisme, overheidsbemoeienis, overheidscontrole. 
De mens wordt rationeler; hij gaat niet alleen 
meer zelf controle uitoefenen maar benadert 
ook sociale problemen op een meer rationele 
wijze 1° . 

12 	Zo ontstaan langzaam aanzetten en pogingen 
om te komen tot een meer verantwoorde op-
yang van wezen en verlaten kinderen en komt 
de kinderbeschenning op een hoger plan te 
staan. 

2.3. Het strafreehtelijk optreden 
De gegevens over het strafrechtelijk optreden 
tegenover jeugdige delinquenten zijn tegen-
strijdig van aard: enerzijds wordt er gestraft op 
een wijze die wij als barbaars beschouwen, 
anderzijds zijn er aanwijzingen dat men toch al 
enigszins rekening houdt met de jeugdige leef-
tijd van de delinquent. 
Men moet echter niet vergeten dat het algemene 
strafklimaat, met name in de 16e en 17e eeuw 
naar onze maatstaven zeer streng was. Naar mijn 
mening hangt dit samen met de langzame des-
integratie van de zo gestructureerde middel-
eeuwse samenleving met zijn sterk gereguleerde 
sociaal-economische ordening. Dit ging gepaard 
met een waargenomen, en wellicht ook reed 
toegenomen criminaliteit, die men trachtte te 
beteugelen door een uitgebreid gebruik van de 
pijnbank en steeds strengere straffen. 
De straffen waar men zich van bediende waren 
voornamelijk lijfstraffen. Men poogde ook toen 
al een verband te leggen tussen misdrijf en straf 
en koos daarvoor bij voorkeur het lichaams- 



deel uit dat het delikt gepleegd had. Zo halcte 
men bijv. de duim van de zakkenroller af, 
werden brandstichters verbrand en valse mun-
ters gekookt. 
Het meest in zwang waren echter lijfstraffen 
zoals geseling, het aan de schandpaat zetten, 
brandmerken en alle mogelijke combinaties 
hiervan. 
Tenslotte kwamen ook boetes en verbanning 
voor. Geen straf is zo typerend voor deze ge-
decentraliseerde samenleving, waar de stad de 
fundamentele bestuurseenheid vormde, als 
verbanning. Het was een middel om ongewenste 
vreemdelingen, politieke tegenstanders en 
crirninelen buiten de stad te houden. Het was 
een zware straf omdat degene die erdoor ge-
troffen werd al zijn rechten als burger verloor 
en zich nog slechts in het leven kon houden 
door te bedelen. 
Tegen deze achtergrond moet men het straf-
rechtelijk optreden tegenover minderjarigen 

13 	beschouwen. 
Wat Nederland betreft beschikken we over 
een studie waarin werd onderzocht of lcinderen 
in de 16e eeuw even zwaar ofwel milder ge-
straft werden dan volwassenen". Om de-ze 
vraag te kunnen beantwoorden heeft Penders 
de Criminele Sententies van het Gerecht en de 
Criminele Informaties van de Schout over de 
periode 1550-1577 bestudeerd. 
Hij kwam tot de conclusie dat kinderen inder-
daad milder gestraft werden dan volwassenen 
en leidde dit af uit de volgende gegevens. 
Ten eerste waren kinderen onder de 14 jaar 
vrijgesteld van de pijnbank en dit is een belang-
rijk gegeven gezien het feit dat men dikwijls 
zijn toevlucht tot dit hulpmiddel nam om een 
bekentenis af te dwingen. 
Ten tweede bleken kinderen beneden de 12 jaar 
niet in de gerechtelijke documenten voor te 
komen. Dit zou er op wijzen dat deze kinderen 
ofwel niet voor de rechter gebracht werden 
ofwel op zodanig lichte wijze gestraft werden 
dat de zaak niet geregistreerd werd. Het ziet 
er naar uit dat men in het 16e eeuwse Utrecht 
kinderen beneden de 12 jaar niet als strafrech-
telijk verantwoordelijk beschouwde. 
Tenslotte kwam uit de documenten zelf het 
mildere karakter van de straf in bepaalde ge-
vallen naar voren. Zo werd Adriaan Dirckszoon, 



oud 12 jaar, die bij diefstal van kleren betrok-
ken was geweest, veroordeeld tot geseling 'in 
tegenwoordicheijt van de Gerechte'. Dit bete-
kent dat de straf binnenskamers zal worden 
uitgevoerd in plaats van in het openbaar. Ook 
de ,uitdrukking `om sijne jonckheyt' die de 
strafmaat vergezelt, vindt men in de docu-
menten terug. 
Toch betekent dit niet dat kinderen uit hoofde 
van hun leeftijd in alle omstandigheden een 
uitzonderingspositie krijgen. Zo kreeg bijv. een 
15-jarige jongen die al eerder voor diefstal ver-
oordeeld was tot geseling, brandmerken en 
verbanning, bij recidive wel een zeer zwaar 
vonnis: hij werd veroordeeld tot executie 
`mitter coorde van lijff ter doot toe, anderen 
ten exempele'. Men schrok er dug niet voor 
terug een 15-jarige ter dood te veroordelen. 
Concluderend kan men echter voorzichtig het 
volgende stellen. Er bestonden reeds bepaalde 
leeftijdsgrenzen die een differentiatie van het 

14 strafrechtelijk optreden inhielden: onder de 
12 jaar hoefden lcinderen niet voor de rechter 
te verschijnen; tussen 12 en 15 jaar werd in 
vergelijking met volwassenen milder gestraft; 
vanaf 15 jaar was dit in veel mindere mate het 
geval. 

3. 1Cinderbeschenning na de 18e eeuw 

3.1. Kinderen vormen een aparte categorie 
Langzamerhand with de opvatting veld dat 
kinderen niet gezien kunnen worden als volwas-
senen in zakfomiaat maar als een aparte cate-
gorie. 
Aries signaleert reeds in de 17e eeuw in Frank-
rijk het ontstaan van een omvangrijke hoeveel-
heid pedagogische literatuur waarin talrijke 
raadgevingen over opvoeding die vooral beogen 
om tot veel beschaafder en verfijnder omgangs-
vormen te komen. Die pedagogische handboeken 
richtten zich echter in de eerste plaats tot de 
hoogste klassen en bereikten niet het gewone 
yolk. Toch ondergaat de visie op het kind be-
langrijke wijzigingen in de 18e en vooral de 
19e eeuw. Het kind wordt niet meer in de 
eerste plaats beschouwd als nietig, zwak en 
vrijwel waardeloos, maar men gaat veel meer 
nadruk leggen op de opvoeding tot een vol-
waardig burger, op de voorbereiding op vol- 



wassenheid en op de vorming van verantwoor-
delijkheid. 
De veranderingen in de laatste twee eeuwen 
gaan gepaard met een verhoging van de levens-
standaard, een verbetering van de hygiene, meer 
kennis over ziekteverwekkers en voedselberei-
ding, en een vermindering van de kindersterfte. 
Shorter (1975) ziet als voornaamste motor 
voor deze veranderingen de geweldige omwente-
ling in economische en sociale inrichting van de 
westerse samenleving die wij kapitalisme floe-
men. 
De De korporatistische, sterk gereglementeerde 
samenleving waarin het individu ondergeschikt 
is aan de familie en de lokale gemeenschap, 
verandert in een samenleving gericht op het 
individu waarin huwelijk en gezin emotionele 
waarden yertegenwoordigen en op affectie zijn 
gebaseerd. 
De traditionele, lokale en gesloten economie 
die inkomen, sociale positie en leven van haar 
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	burgers geheel bepaalde stortte in en daarvoor 
in de plaats kwam een grote markt waarin 
mensen zich vrijelijk konden bewegen. 
Volgens Shorter heeft de markteconomie het 
individualisme gestimuleerd doordat de strijd 
om het bestaan maakte dat men voor zichzelf 
moest opkomen en geen rekening kon houden 
met de lokale gemeenschap, met groepsloyali-
teit of met verplichtingen ten aanzien van de 
familie. Dit alles veroorzaakte een losmakings-
proces; men wide vrij zijn, zijn persoonlijkheid 
ontwikkelen en een eigen identiteit vinden. 
Deze ontwildceling had niet alleen grote gevol-
gen voor de man maar wellicht nog meer voor 
de vrouw: voor het eerst was de jonge vrouw 
in staat — door naar de stad te vertrekken en 
daar werk te zoeken — zich te onttrekken aan 
de traditionele, zo sterke sociale controle, en 
haar eigen weg te gaan. 
Dit alles leidde, zo stelt Shorter, tot nieuwe 
individualistische waarden met betrekking tot 
huwelijk en gezin die van grote invloed waren 
op de positie van het kind. 
Het huwelijk werd geacht gebaseerd te zijn op 
persoonlijke keuze en op affectie; tussen 
moeder en kind zou een natuurlijke liefdevolle 
band bestaan. 
Dit betekent dat er een verschuiving gaat op-
treden waarbij het kind zijn economische 



waarde verliest — het eerst onder de gegoede 
burgerij, veel later pas in de lagere ldassen — en 
een meer affectieve waarde krijgt. 

3.2. Een nieuw kinderbeschermingsideaal: 
het gesticht 
Het ontstaan van het gesticht in de 18e eeuw 
hangt samen met de ingrijpende politieke en 
sociale omwentelingen. VoOr de 18e eeuw 
bestond de gevangenisstraf in feite niet. Ms 
men de misdadiger niet ter dood bracht dan 
prefereerde men de verbanning. Maar het ont-
staan van de moderne staat, de veranderingen 
in economisch en demografisch opzicht en de 
trek naar de grote steden maakten de oude 
vonnen van sociale controle voorbijgestreefd. 
Het ontstaan van grotere regionale en nationale 
verbanden verwijdde de blik en vormde een 
goede voedingsbodem voor de ideeen van de 
Verlichting, gebaseerd op rede en humanisme. 
Zo rees er steeds sterker verzet tegen de wreed- 

16 	heid en nutteloosheid van de lijfstraffen. Het 
publieke karakter van de bestraffing gaat ver-
dwijnen, eerst de schandpaal, de open boeven-
karren en de openbare dwangarbeid; het 
schavot wordt aanvankelijk van het centrum 
naar de rand van de stad verplaatst om tenslotte 
geheel uit het openbaar te verdwijnen 12 . 

Men gaat zich meer richten op rehabilitatie en 
heropvoeding en meent dat gedragsverandering 
niet tot stand zal komen via harde lijfstraffen 
maar onder dwang van innerlijke remmen en 
normen. Het nieuwe rationalisme verkiest 
psychische straffen waarvan men verwacht dat 
ze diepgaander effecten op het gedrag zullen 
hebben en tegelijk humaner zijn. 
In dit opzicht lijkt de gevangenisstraf ideaal: 
minder definitief dan het schavot en minder 
wreed dan geseling. Bovendien leent de gevange-

• nisstraf zich uitstekend voor het ontwilckelen 
van een tarievenstelsel waardoor een verfijnde 
differentiatie van de straf naar gelang de ernst 
van het delict kan ontstaan 13 . 

Op het terrein van kinderbeschenning en 
jeugddelinquentie wordt de hervorming ter 
hand genomen door wat men de filantropen 
noemde. 
De filantropen — die allen tot de hogere klas-
sen behoorden — betreurden het ineenstorten 
van de traditionele stabiele sociale orde. De 



enorme veranderingen in economisch en sociaal 
opzicht en de grote trek naar de steden leidden 
tot desorganisatie en desintegratie van de gezin-
nen. De filantropen zagen de steden als zondige 
poelen van corruptie, misdaad en verval en 
meenden dat verwaarlozing door de ouders de 
belangrijkste oorzaak van jeugddelinquentie 
was. Hoewel ze inzagen dat de bron van veel 
sociale ellende in de samenleving zelf gezocht 
moest worden, pleitten ze niet voor sociale 
verandering maar kozen er voor de lcinderen 
uit het corrumperende stadsmiliew te verwij-
deren. Met een merkwaardig soort optimisme 
meenden ze dat een juiste opvoeding met 
strenge discipline een goede invloed op het 
karakter van kinderen zou hebben en hen zou 
beschermen tegen de verleidingen van de grote 
stad. Ze waren er van overtuigd dat gehoor-
zaamheid, respect voor gezag, ordelijkheid en 
ijver niet alleen de lcinderen zouden hervormen 
maar eveneens de orde en stabiliteit van de 

17 	samenleving zouden bevorderen. 
Zo ontstond de overtuiging dat goed ontwor-
pen heropvoedingsgestichten zowel veiligheid 
en geborgenheid zouden bieden als een ideaal 
trainings- en vormingsmilieu. Het gesticht leek 
bovendien niet alleen de beste oplossing voor 
jeugddelinquentie maar ook voor wezen, kin-
deren die verlaten waren, verwaarloosd werden, 
in armoede leefden en door de stad zwierven. 
Wat was nu de praktijk van de gestichten? Die 
was helaas deprimerend en grimmig. 
Rothman (1971) beschrijft hoe het in 1832 
in het New York House of Refuge, waar 160 
kinderen waren geplaatst, toeging. 
De eerste bel ging bij zonsopgang en bij de 
tweede bel — 15 minuten later — stapten de 
kinderen tegelijk uit de cellen. Daarna gingen 
ze in slagorde naar de wasplaatsen en vervolgens 
werd buiten geexcerceerd waarna een inspectie 
van het uiterlijk volgde. Wederom in formatie 
ging men naar de kapel, en daarna was er een 
uur les. Om 7 uur was het ontbijt en om half 
acht begon de arbeid: de jongens maakten 
spijkers, de meisjes moesten wassen, koken en 
verstellen. Tot de kinderen aan het eind van de 
dag weer in de cellen terugkeerden moest er 
.absolute stilte in acht worden genomen. 
Een dergelijk systeem kan niet gehandhaafd 
blijven zonder strenge discipline, waaronder 



vooral het inhouden van maaltijden, opsluiting 
en het niet toestaan van recreatie. 
De filantropen keurden lichamelijke straffen af 
en meenden dat men door psychische beiii-
vloeding het kind tot inkeer moest brengen 
zodat het tot een innerlijke aanvaarding van 
orde en tucht zou komen. 
Er hoeft aan de goede bedoelingen en idealen 
van de filantropen niet getwijfeld te worden, 
maar ideaal en praktijk lagen ver uit elkaar. 
In feite droegen de grote inrichtingen met hun 
permanente overbevolking, grote slaapzalen, 
strakke werkschema's, rigide discipline en een 
eeuwig tekort aan personeel, de kiemen van hun 
verval reeds in zich. Ze verwerden tot echte 
jeugdgevangenissen met een veel sterker accent 
op bewaking dan op opvoeding en den alles over-
heersende doelstelling: het bewaren van rust en 
orde. 

In Nederland wordt de 19e eeuw vooral geken-
18 	merkt door armoede en door de zo gewraakte 

kinderarbeid. 
De grote armoede — en daardoor de toename 
van bescherming behoevende kinderen — 
plaatste de kinderbescherming voor grote pro-
blemen. In 1810 had bijv. het Aalmoeseniers-
weeshuis niet meer genoeg lcleding en voedsel 
voor de aanwezige kinderen. In 1818 nam de 
latere Gouverneur-Generaal van Nederlands-
Indie, Van den Bosch het initiatief om de veen-
kolonien in het Noorden van het land te laten 
ontginnen door de vele zwervers, paupers en 
bedelaars die ten laste van de gemeenschap 
vielen. 
In 1822 vaardigde koning Willem I het Konink-
lijk Besluit uit dat ook Icinderen vanaf 7 jaar, 
die door de staat werden onderhouden, naar 
Veenhuizen moesten worden overgebracht. In 
1824 werd de eerste lading wezen en vonde-
lingen in Veenhuizen afgeleverd. 
Maar ook in ons land rijst verzet tegen de er-
barmelijke levensomstandigheden van deze kin-
deren: een onderzoek uit 1836 toonde vele 
ziektes en lichamelijke afwijkingen onder hen 
aan. 
Rond de helft van de 19e eeuw worden de 
eerste gestichten opgericht die de verlaten en 
verwaarloosde jeugd moesten redden: in 1848 
Zetten en in 1851 Hoenderloo en Mettray; 



Justitie opent in 1854 het Rijksopvoedings-
gesticht in Alkmaar. 
Interessant en ook voor onze begrippen zeer 
modern is de in 1849 in Amsterdam opgerichte 
Inrichting voor Haveloze kinderen. Men wilde 
de Ongrijpbaren, de onbereikbare zwervende en 
bedelende kinderen binnen het bereik van de 
kinderbescherming brengen. Het doel was 'am 
bedelende, gans verwaarloosde en verwilderde 
kinderen, die ten gevolge van hun onreinheid 
of afzichtelijkheid op geen andere school op-
genomen kunnen worden, een Christelijke en 
tevens maatschappelijke opleiding te geven en 
alzoo te trachten ze voor tijd en eeuwigheid 
te redden' 14 . Zoals bij het huidige street-corner 
werk werden de kinderen op straat aangespro-
ken of tot in de bedelaarslogementen gevolgd 
om hun vertrouwen te winnen. In 1851 had 
men op deze wijze 100 jongens en 85 meisjes 
bereikt. De inrichting was gebaseerd op de 
altijd open deur, ze verstrekte maaltijden en 

19 	verzorgde onderwijs. 
Al met al blijkt ook in ons land het inrichtings-
wezen zich vooral in de 19e eeuw te ontwikke-
len en algemeen te worden beschouwd als de 
beste oplossing voor al die kinderen die ten 
laste van de gemeenschap vielen: wezen, von-
delingen, verlaten en verwaarloosde kinderen, 
zwervers en delinquenten. 
Maar de inrichtingen, waarin men ordelijke, 
sobere, ingetogen . en hardwerkende gemeen-
schappen wilde creeren en waar de heropvoe-
ding in geloof en christelijke deugden voorop 
moest staan, hebben helaas niet aan de ver-
wachtingen beantwoord. 
Reeds in 1867 wordt in een rapport aan de 
wetgevende macht van de staat New York 
erkend dat in de strafinrichtingen de basisdoel-
stelling van rehabilitatie niet langer gehanteerd 
wordt 15 . En hoewel men lange tijd van mening 
was dat het met het heropvoedingsgesticht 
beter gesteld was, moest men ook daar erkennen 
dat de gestichten meer leken op gevangenissen 
dan op jets anders. Toch hebben de hervor-
mingen geleid tot wezenlijke veranderingen in 
inzicht die hun weerslag gehad hebben op de 
praktijk van de kinderbescherming: 
— Het inzicht dat de gemeenschap een duide-
lijke taak en verantwoordelijkheid heeft ten 
aanzien van het misdeelde kind. 



— De opvatting dat kinderen niet het slacht-
offer mogen worden van de inrichting van de 
samenleving. 
— De overtuiging dat lichamelijke straffen zowel 
moreel verwerpelijk als ineffectief zijn. 
— De opvatting dat de omgeving sterk bepalend 
is voor de (mis)vorming van een kind en dat 
daarom de opvoeding van kinderen zeer veel 
aandacht verdient. 

4. De 20e eeuw: 'in het belang van het kind' 

4.1. Het kind komt centraal te staan 
In de 20e eeuw zien we alweer, en in hoger 
tempo dan voorheen, ingrijpende sociale ver-
anderingen optreden. 
We noemen slechts een aantal elementen die van 
invloed zijn geweest op de positie van het kind. 
De belangrijkste factor is natuurlijk de verho-
ging van het algemene welvaartsniveau. Hier-
naast moeten echter genoemd worden de ver- 

20 	groting van wetenschappelijke en technologische 
kennis en de verbreiding van contraceptieve 
technieken. 
Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het krij-
gen van kinderen niet langer gezien wordt als 
een fataliteit waartegen men zich nauwelijks 
kan verweren, maar daarentegen een vrije keus 
wordt. 
Van een economische waarde krijgt het kind 
een affectieve waarde: men kiest er voor, 
ruimt er plaats voor in en ontleend daar grote 
bevrediging aan. Met het schaarser worden van 
lcinderen ontstaat een zekere interdependentie: 
Icinderen hebben niet alleen ouders nodig, 
ouders hebben ook behoefte aan lcinderen 16 . 

Meer welvaart, meer opleiding, meer vrije tijd 
en het vrij kiezen voor kinderen leiden tot 
grotere investering op emotioneel en affectief 
gebied. 
Ouders worden ook afhankelijk van hun kin-
deren voor de bevrediging van bepaalde emo-
tionele behoeften en dat betekent dat die kin-
deren meer macht krijgen. Het komt me voor 
dat er een duidelijk verband bestaat tussen die 
sterkere machtspositie van kinderen en de 
emancipatie van de jeugd. 
De veranderingen in kinderbescherming en 
jeugdstrafrecht vonnen een weerspiegeling van 
de gewijzigde positie van het kind. 



Eerst doet zich de ontwikkeling voor van wat 
wel het welzijnsmodel wordt genoemd en 
waarin bescherming, verzorging en behandeling 
centraal staan. 
Vanaf de jaren '60 en '70 echter zien we een 
nieuwe stroming ontstaan, die haar weerslag 
gaat vinden in zowel de kinderbescherming als 
in een andere orientatie in het jeugdstrafrecht: 
men gaat een veel sterkere nadruk leggen op 
aan de ene kant meer rechten en meer rechts-
bescherming voor de jongere, en aan de andere 
kant meer verantwoordelijkheid en meer plich-
ten. 

4.2. Meer zorg of meer rechten? 
Aan het eind van de 19e eeuw ontstaat in de 
westerse wereld een aparte kinderrechtspraak. 
Enerzijds is dit een logisch gevolg van de steeds 
grotere betrokkenheid van de sarnenleving bij 
de zorg voor het verlaten, verwaarloosde en 
delinquente kind. Anderzijds riep de gelijke 

21 	behandeling van volwassenen en kinderen, en 
vooral het gevangen zetten van lcinderen samen 
Met volwassenen steeds groter verzet op. 
In 1893 verbleven er in Nederland nog meer 
dan 2000 kinderen van 10 tot 16 jaar in gevan-
genissen waar ze de eel moesten delen met vol-
wassenen. 
De eerste kinderwetten in Nederland dateren 
van 1901 (uitgezonderd het kinderwetje van 
Van Houten uit 1874 inzake de lcinderarbeid). 
Hiermee werd het mogelijk dat voortaan inge-
grepen kon worden in de ouderlijke macht bij 
ouders die hun kinderen sterk verwaarloosden 
of misbruik maakten van hun macht. 
In 1922 werd een aparte kinderrechter ingesteld 
en de ondertoezichtstelling mogelijk gemaakt. 
In sommige westerse landen ontstonden aparte 
kinderrechtbanken, in andere de alleenspreken-
de lcinderrechter en in weer andere zgn. wel-
zijnsraden. Allen hebben echter overwegend 
dezelfde kenmerken: 
— Verreikende bevoegdheden. Richtsnoer bij de 
beslissingen is 'het belang van het kind'. Dit is 
echter niet alleen een vaag maar ook een aan 
verandering onderhevig begrip. 
— Het loslaten van het principe dat de straf in 

• verhouding moet staan tot de ernst van het 
delict. Niet het feit maar de persoon van het 
kind staat voorop. Dit heeft er toe geleid dat 



ook bij strafbare feiten een civiele O.T.S. kan 
worden opgelegd, zodat de grenzen tussen 
jeugddelinquentie en kinderen in lichamelijk 
of zedelijk gevaar zijn vervaagd. 
— Vertrouwelijke, infonnele procedures ten-
einde de privacy van.de  jongeren te beschermen 
en tevens het straffende en imponerende karak- 
ter van de rechtszitting te verminderen. 
— Gezien het karakter van dekinderrechtspraak 
als gericht op beschenning, heropvoeding en 
hulpverlening, heeft men het niet nodig geoor-
deeld aan de minderjarige dezelfde rechtsbe-
scherming en garanties te geven waarover de 
volwassene beschikt. Er wordt toch immers 
uitsluitend 'in het belang van het kind' gehan-
deld. 
Zonder enige twijfel heeft het ontstaan van de 
kinderrechtspraak een zeer substantiele verbe-
tering betekend van de positie van het kind in 
kinderbescherming en jeugdstrafrecht. Het kind 
blijft echter een betrekkelijk machteloos object 

22 	van de goedgemeende doch bevoogdende zor- 
gen van volwassenen. Zijn rechtspositie is zwak 
en Cr wordt nog te veel over hem en zonder 
hem beslist. Het welzijnsmodel heeft onmisken-
baar paternalistische trekken hetgeen kan lei-
den tot een zekere willekeur. 
De laatste 10 a 20 jaar zien we echter een her-
nieuwde bezinning optreden zowel over de rol 
en functie van de kinderbeschenning als over 
plants en taak van het jeugdstrafrecht. 
Die bezinning lijkt zich vooral op drie terreinen 
te concentreren: de omvang van het gerechte-
lijke ingrijpen, de aard van dat ingrijpen en de 
rechtspositie van het kind. Er is op die terreinen 
een aantal belangwekkende ontwikkelingen te 
signaleren en lijnen naar de toekomst te trek-
ken. Daar wil ik tot slot kort op ingaan. 

4.2.1. Het justitiele ingrijpen 
Zoals hierboven aangegeven was men in de 

-19e eeuw zeer optimistisch over de mogelijk- 
heid tot heropvoeding van kinderen tot eerzame 
burgers en tot steun en stut van de samerdeving. 
Het optimisme van toen heeft plaats gemaakt 
voor een veel ontnuchterender realisme. 
Niet alleen heeft men onderkend dat de oorza-
ken van verwaarlozing of mishandeling van kin-
deren en van jeugddelinquentie veel gecompli-
ceerder zijn en veel meer verankerd in de sociale 



structuur van een samenleving zijn dan men 
eerst veronderstelde, maar men is ook veel be-
scheidener geworden in de pretenties die men 
heeft ten aanzien van justitieel ingrijpen. De 
opvatting won veld dat justitieel ingrijpen dik-
wijls geen of weinig effect had of ook wel de 
zaken alleen maar verergerde en sociale herinte-
gratie bemoeilijkte. 
In een eerder artikel ben ik hier uitvoerig op 
ingegaan", en ik wil me hier dus beperken tot 
de — zeer belangrijke — constatering dat sinds 
1967 de totale populatie die het kinderbescher-
mingssysteem is binnen gekomen met de helft 
is verminderd terwijl de gehele Nederlandse 
jeugdpopulatie in die tijd nauwelijks is gewijzigd. 

4.2.2. De positie van het kind in kinderbescher-
ming en jeugdrecht 
Hierboven heb ik gewezen op de sterk verander-
de betekenis van het kind in de westerse wereld: 
van een hoogstens economische waarde kreeg 

23 	het een affectieve waarde. Het feit dat ouders 
in hun kinderen een belangrijke behoeftebevre-
diging vinden, geeft die kinderen een grotere 
machtspositie. Hieraan kunnen zij meer rechten 
ontlenen en krijgt ook 'het belang van het kind' 
een ander en nieuw accent. 
Nu dient gezegd dat de kinderrechtspraak in dit 
opzicht voor een niet zo eenvoudig op te lossen 
dilemma staat. In zekere zin zijn recht en be-
scherming immers elkaars tegenpolen. 
Wie het accent sterk legt op bescherrning spreekt 
het kind minder aan op de eigen verantwoorde-
lijkheid: tegelijk betekent dit echter meer be-
voogding, meer willekeur, en minder rechten. 
Geeft men de voorkeur aan meer rechten dan 
impliceert dit een grotere toerekenbaarheid voor 
het kind: meer rechtswaarborgen voor een goede 
procesgang betekent een grotere nadruk op het 
zich moeten verantwoorden voor zijn daden. 
Emancipatie betekent in feite altijd zowel meer 
rechten .als meer plichten en verantwoordelijk-
heid. Nu is deze tegenstelling in zoverre schijn 
omdat ze vanzelfsprekend samenhangt met de 
leeftijd van het kind. Hoe jonger het kind hoe 
meer bescherming, en hoe ouder hoe meer 
rechten. 
Op beide terreinen kan men een aantal verschui-
vingen constateren. 
Wat het jonge kind betreft is er met name na de 



tweede wereldoorlog veel aandacht besteed aan 
de opvoedingsonigeving van het kind. Men kreeg 
veel meet oog voor de eisen waaraan die omge-
ving moest voldoen. Zo is door velen gewezen 
op de schadelijke invloed van langdurige tehuis-
plaatsing op de ontwikkeling van het jonge kind 
op cognitief en emotioneel gebied. Die schade-
lijke invloed was het gevolg van het feit dat de 
— veelal grote — tehuizen onvoldoende aandacht 
en stimulering aan het kind boden om een nor-
male groei te bevorderen. 
Hierop is door de lcinderbescherming op ver-
schillende wijze gereageerd. Ten eerste worden 
aanzienlijk minder — vooral jonge — kinderen 
uithuisgeplaatst: de tehuisplaatsingen zijn 
sinds 1967 eveneens met de helft verminderd. 
Ten tweede heeft men de grote tehuizen meer 
en meet verlaten voor kleinschalige voorzie-
ningen, gezinshuizen, en therapeutische gezins- 
verpleging. Feit is dat in dergelijke kleinschalige 
voorzieningen jonge lcinderen een aanzienlijk 
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	beter opvoedingsmilieu vinden dan in een groot 
tehuis. 
Tenslotte is sinds geruime tijd het accent weer 
meet gelegd op het plaatsen van jonge kinderen 
in pleeggezinnen. De belangrijkste achtergrond 
van dit beleid is de opvatting dat — mits goede 
pleegouderselectie en goede begeleiding — een 
gezinsmilieu aan jonge kinderen een betere 
garantie voor een ongestoorde ontwikkeling 
biedt dan een tehuis. Het lijdt geen twijfel dat 
in al de hierboven genoemde beslissingen men 
sterker dan vroeger gericht is op het realiseren 
van optimale ontplooiingskansen voor het kind. 
Wat het oudere kind betreft vindt het denken 
over een betere rechtspositie zijn voomaamste 
concretisering in het rapport van de commissie 
Anneveldt 18 . Deze commissie ter herziening 
van het jeugdstrafrecht stelt onder meet dat 
ook in het volwassenenstrafrecht veel is ver-
anderd en met de persoon van de verdachte veel 
meet dan vroeger.rekening wordt gehouden, 
zodat de noodzaak.van een afzonderlijk kinder-
strafrecht zich niet meet zozeer doet voelen. 
Uitgangspunt is eveneens de verlaging van de 
burgerrechtelijke meerderjarigheid tot 18 jaar, 
waarvan de wetsvoorstellen bij de Tweede 
Kamer zijn ingediend. Deze voorgenomen ver-
laging is een direct.gevolg van de toegenomen 
mondigheid van de jeugd. 



De commissie is voorstander van een adoles-
centenstrafrecht voor jongeren van 12 tot 24 
jaar, uitgaande van het feit dat de meeste 
criminaliteit gepleegd wordt door jeugdigen 
binnen deze leeftijdsgroep en de omstandig-
heid dat veel delinquent gedrag sterk leeftijds-
gebonden is. Zij heeft voorgesteld in beginsel 
aan jeugdigen dezelfde rechten toe te kennen 
als aan volwassenen. (Zie het artikel van 
T. Van Hecke.) 
Deze wijzigingen zouden tevens veranderingen 
in de positie van de kinderrechter teweeg 
brengen. 
Duidelijk komt uit het rapport naar voren dat 
men vanuit het uitgangspunt van emancipatie 

. en grotere mondigheid komt tot wijzigingen 
van het jeugdrecht die zowel meerprocessuele, 
rechtswaarborgen inhouden als een.hernieuwd 
accent op toerekenbaarheid, verwijtbaarheid 
van de daad, en het schuldbegrip. Diezelfde 
combinatie vinden we terug in de verande- 
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	ringen die zich aandienen in de maatregelen en 
straffen ten aanzien van jongeren. 

4.2.3. Veranderingen in de aard van het 
ingrijpen 
Ook hier zijn de laatste decennia ingrijpende 
wijzigingen opgetreden. Zoals al eerder betoogd 
is het vertrouwen in de effectiviteit van inrich-
tingsbehandeling sterk afgenomen. Steeds 
vaker tracht men plaatsing in een inrichting te 
voorkomen door het verlenen van ambulante 
hulp of behandeling. Hiernaast is een sterker 
accent komen te liggen op preventie en vroeg-
tijdig ingrijpen. In verschillende grote stederr 
ontwikkelt de politie, in samenwerking met de 
hulpverlening, hulpverlenende . activiteiten of 
ook vormen van interventie die het midden 
houden tussen diversie en alternatieve sancties. 
Zo worden in Rotterdam jongeren die bij de 
politie terecht komen voor vandalisme veel-
vuldig doorgestuurd naar een project waarbij 
zij worden ingezet om de schade te herstellen 
of ander, voor de gemeenschap nuttig werk te 
verrichten. In Groningen worden alle jongeren, 
waarvan het delict tot een proces-verbaal leidt, 
doorverwezen naar een hulpverleningsproject 
dat aan die jongeren concrete .hulp biedt. . • 
Ook in Den Haag is men bezig via samenwer, 
king tlissen politie en hulpverleningsinstellingen. 



een project op te zetten voor jongeren die 
hoewel voor niet zeer ernstige feiten — herhaal-
delijk met de palitie in aanraking kwamen. 
flit zijn alle projecten waarbij wet van inter-
ventie sprake is maar men tevens officiele justi-
tiele vervolging wil voorkomen. 
De veranderingen in inzicht komen echter nog 
sterker naar voren in de ontwilckeling van 
nieuwe sancties. 
Ook hier is het interessant om het rapport van 
de Commissie Anneveldt nogmaals aan te 
halen. Waar het om vrijheidsbeneming gaat 
stelt de Commissie twee modaliteiten voor: 
de ene is een straf, nl. jeugddetentie:met als 
voomaamste doel correctie, de andere is een 
maatregel tot plaatsing in een inrichting voor 
jeugdigen met als voomaamste doel behandeling 
ten behoeve van een zo gunstig naogelijke ver- 
dere ontwikkeling van de jeugdige. • 
De Commissie stelt echter met nadruk (p. 35) 
dat het pedagogisch c.q. behandelingsdoel van 
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van die maatregel enerzijds, en de emst van het 
feit en de mate van verwijtbaarheid anderzijds, 
niet in de weg mag staan, en zij wil daarom ook 
de duur van de maatregel voor minderjarigen 
limiteren tot maximaal vier.  jaar. 
Heel duidelijk blijkt hier dat met het verlenen 
van meer rechtswaarborgen en een veel sterkere 
rechtspositie aan de jongere, begrippen als toe-
rekenbaarheid, emst van het feit, en verwijt-
baarheid weer meer op de voorgrond treden. 
flit komt eveneens tot uiting in de rationale 
achter de introductie — in experirnentele vorm 
— van altematieve undies voor jeugdigen, ook 
een voorstel van de Commissie Anneveldt. 
Wat de resultaten zullen zijn van de experimen-
ten valt nu nog niet te zeggen. Maar de filosofie 
ervan plaatst zich geheel in het nieuwe door ons 
geschetste kader. 
Enerzijds wil men streven naar straffen die 
zinvoller zijn dan plaatsing in gen inrichting, 
straffen die een sterker pedagogisch en vormend 
karakter hebben, en die bovendien de band met 
de gemeenschap versterken in plaats van door-
breken. Anderzijds staat bij deze straffen cen-
traal de eigen verantwoordelijkheid van de 
jongere, het geconfronteerd worden en het 
ander ogen moeten zien van de consequenties 
van de eigen daden. 



Het is onze verwachting dat in de komende 
decennia de hier gesignaleerde ontwikkeling nog 
verder gestalte zal krijgen. 
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De ontwikkeling van de 
rechtspositie van de jeugdige 

door mr. T. A. G. Van Hecke en drs. P. H. 
van der Laan* 

Inleiding 
Het artikel** bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel wordt globaal ingegaan op de rechts-
positie van jeugdigen (vanaf 12 jaar) zowel in 
het civiele als in het straf(proces)recht. Aan 
de hand van een aantal rapporten, preadviezen 
en artikelen geschreven naar aanleiding van die 
rechtspositie wordt bekeken welke uitgangs-
punten door de auteurs voor een jeugdrecht 
in de toekomst belangrijk geacht worden. 
Vervolgens wordt de positie van de kinderrech- 

29 	ter geschetst. Tot slot van dit eerste deel wor- 
den de belangrijkste wetswijzigingen en nog 
ingediende wetsontwerpen op een rijtje gezet. 
In het tweede deel wordt de rechtspositie van 
de jeugdige bekeken in het licht van de experi-
menten alternatieve sancties voor jongeren. 
Aan de hand van een aantal cases wordt geeva-
lueerd of het introduceren van alternatieve 
sancties gezien kan worden als een bijdrage 
aan de versterking van de mondigheid en van 
de rechtspositie van de minderjarige in het 
strafrechtproces.*** 
* De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan het 
team Kinderbescherming van de Coordinatiecommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. 
** Met dank aan mr. F. G. A. ten Siethoff — Directie 
Kinderbescherming — voor zijn nuttige adviezen. 
*** Op zich beschouwd kan men een onderscheid 
maken tussen de termen mondigheid en rechtspositie 
van jeugdigen. Mondigheid is dan een filosofisch-ethi-
sche categorie waarin men het zelfstandig 'subject-
zijn' weergeeft; het verantwoordelijk kunnen zijn voor 
eigen handelingen. Dit hoeft niet zonder meer te be-
tekenen, juridisch vertaald, dat jeugdigen automatisch 
door de wetgever als drager van rechten worden be-
schouwd in de zin dat ze eigen rechten kunnen effec-
tueren. Wanneer aan deze voorwaarde echter wel 
voldaan is, kan men spreken van rechtspositie. In dit 
artikel worden de termen vaak naast elkaar gebruikt 
omdat dit in de literatuur ook veelal gebeurt. 
Bovendien zijn beide begrippen niet Los van elkaar te 
zien maar liggen in elkaars verlengde. 



I. Civielrechtelijke positie van de jeugdige 

Stand van zaken 
In deze eerste paragraaf wordt de civielrechte-
lijke positie van de jeugdige (tussen 12 en 21 
jaar) geschetst. Vervolgens wordt een globaal 
overzicht gegeven van het rapport-Wiarda 
(1971), van reacties op dat rapport en van 
enkele andere uitgangspunten ten aanzien van 
de civielrechtelijke positie van de jeugdige in 
de toekomst. 

Uitgangspunten in de civielrechtelijke benade-
ring zijn de begrippen ouderhike macht en 
handelingsonbekwaamheid. Het ene begrip de 
`ouderlijke macht' slaat op de bevoegdheden 
van de ouders over de minderjarige. Deze be-
voegdheden ontlenen ouders aan het felt dat 
ze zowel in pedagogisch als in financieel op-
zicht verantwoordelijkheid dragen ten aanzien 
van de minderjarige. Deze verantwoordelijkheid 

30 is het gevolg van art. 245 BW Boek 1 lid 2 dat 
luidt: 'De ouders zijn verplicht hun minder-
jarige lcinderen te verzorgen en op te voeden'. 
Het andere begrip liandelingsonbekwaamheid' 
slaat op de eigen bevoegdheden van de minder-
jarige. • 
In artikel 246.1 BW staat `gedurende hun 
huwelijk bezitten de ouders ouderlijke macht 
over hun minderjarige kinderen'. Lid 2 stelt dat 
ze deze macht gezamenlijk uitoefenen. Lid 4 
regelt de uitoefening van de ouderlijke macht 
indien een van de ouders of beiden in de on-
mogelijkheid verkeren die ouderlijke macht 
uit te oefenen. 
Artikel 234.1 BW stelt: 'de minderjarige is 	' 
onbekwaam rechtshandelingen te verrichten 
voor zover de wet niet anders bepaalt'. 
Hij is handelingsonbekwaam tenzij hem voor 
bepaalde handelingen toestemming is gegeven 
door zijn wettelijke vertegenwoordiger en hij 
handelt 'met oordeel des onderscheids' 
(art. 234.2 BW). Int de praktijk komt het crop 
neer dat de minderjarige wel bepaalde rechts-
handelingen kan verrichten, maar dat deze 
vernietigbaar zijn. Ten aanzien van het gezag 
over de minderjarige regelt de wet ook precies 
wat er met de ouderlijke macht over de jongere 
gebeurt indien de ouders falen. In dat geval 
gaat de ouderlijke macht (geheel of gedeeltelijk) 



over op een derde (voogd of gezinsvoogd). De 
maatregelen die dan door de rechter getroffen 
kunnen worden zijn: ondertoezichtstelling, 
ontzetting of ontheffing van de ouderlijke 
macht. Deze maatregelen zijn geregeld in 
Titel, 14, afdelingen 3 en 4. Hier worden de 
bevoegdheden over de minderjarige overgehe-
veld naar een derde zonder dat aan de minder- 
jarige het recht gegeven wordt zich hiertegen te 
verzetten. Hij wordt gezien als voorwerp van 
bescherming en niet als een subject van eigen 
rechten. Wel dient de rechter alvorens een be-
slissing te nemen, de minderjarige, indien deze 
de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt te 
hdren (art. 902b Rv.). 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de wet-
gever geopteerd heeft voor een systeem dat 
uitgaat van onmondigheid en handelings-
onbekwaamheid van de jongere. Juridisch 
wordt het hem pas mogelijk gemaakt geheel 
zelfstandig te handelen bij het bereiken van de 

31 	meerderjarigheid. 

Uitgangspun ten en adviezen over toekomstig 
jeugdrecht 
Stellen we deze wettelijke uitgangspunten 
tegenover de maatschappelijke ontwikkelingen 
en de huidige verhoudingen tussen ouders en 
kinderen binnen het gezin dan kan het niet ver-
bazen dat op deze zienswijze — vooral de laatste 
tien jaar — veel kritiek is geuit, zeker waar het 
de oudere jeugdigen (vanaf 12 jaar) betreft. 
Vanaf het begin van de jaren zeventig spreekt 
een aantal juristen zich in woord en geschrift 
duidelijk uit voor een aanpassing van het wet-
telijk systeem aan de huidige verhoudingen. De 
algemene tendens van de kritiek op de bestaan-
de wetgeving is dat aan jeugdigen meer be-
voegdheden en rechten moeten worden toege-
kend en dat hen ook middelen ter hand moeten 
worden gesteld om deze rechten daadwerkelijk 
te kunnen effectueren. 
In 1970 pleit mw. Rood-de Boer in een ver-
gadering van de Nederlandse Juristenvereniging 
voor de verlaging van de miriderjarigheidsgrens 
van 21 naar 18 jaar en voor een geleidelijke 
rechtsverkrijging voor minderjarigen. Haar 
eerste voorstel haalt een meerderheid, haar 
tweede niet (zie Slagter, 1979). Een jaar later, 
in 1971, komt het rapport `Jeugdbeschermings- 



rechf van de Commissie Wiarda uit. Deze 
commissie had (in 1965) .de opdracht gekregen 
de minister te adviseren omtrent eventuele 
wetswijzigingen op het terrein van de kinder-
bescherming, met name op civielrechtelijk 
gebied. Uit alle voorstellen van de commissie-
Wiarda blijkt dat zij er vooral naar gestreefd 
heeft de rechtspositie van de minderjarige te 
verbeteren, zowel ten aanzien van die minder-
jarigen die nog onder ouderlijk gezag staan als 
ten aanzien van minderjarigen op wie een maat-
regel van kinderbescherming van toepassing is. 
Uitgangspunt voor het ingrijpen in de ouder-
lijke macht blijft, evenals in de huidige wet-
geving, het belang van het kind. De Commissie 
stelt: 	jeugdbeschenningsrecht is er in het 
belang van het kind en mag ook alleen in dat 
belang gehanteerd worden' (Jeugdbescher-
mingsrecht, 1971, p. 62). Ten aanzien van de 
nog heersende beschermingsgedachte in de wet-
geving stelt de Commissie: 'door de jongere te 

32 	willen beschermen wordt de eigen groei te 
weinig gestimuleerd. Door het benadrukken van 
bescherming is uit het oog verloren dat de 
minderjarige eigen rechten heeft die hij zelf-
standig moet leren uitoefenen. De veiligheid 
en de zekerheid, die men bereilct via bescher-
ming blijken in de praktijk iets minder veilig 
te zijn clan de mondigheid die men verworven 
heeft door zelf te doen' (Jeugdbeschermings-
recht, 1971, p. 58). Het verkrijgen van eigen 
rechten voor minderjarigen ziet de Commissie 
Wiarda gebeuren via een getrapt systeem van 
rechtsverkrijging, zowel wat het gezag als wat 
de handelingsbekwaamheid betreft. Dit wil 
zeggen dat in de wet leeftijdsgrenzen zouden 
moeten worden neergelegd waarop minder- 
jarigen bepaalde bevoegdheden krijgen. 
Het is voor de Commissie ook duidelijk dat 
een geleidelijke rechtsverkrijging door de jeug-
dige gepaard moet gaan met een geleidelijke 
afneming van het gezag van ouders of voogd. 
Gesteld kan worden dat het verschijnen van het 
Rapport Jeugdbeschermingsrecht een grote 
stimulans geweest is tot het verder nadenken 
over de toekomstige rechtspositie van jeugdi-
gen. Naar aanleiding van het Rapport versche-
nen tal van publikaties waarin de standpunten 
door de Commissie ingenomen, toegejuicht 
werden en beschouwd werden als een belang- 



rijke stap in de richting van een toegenomen 
mondigheid van jeugdigen. Onderwerpen die 
verder uitgespit werden waren ondermeer de 
geleidelijIcheid van het toekennen van die rech-
ten aan minderjarigen, de mate waarin die 
rechten beschreven moeten worden en de ma-
nier w.aarop die rechten het beste geeffectueerd 
kunnen worden. Ten aanzien van de geleidelijk-
heid van het toekennen van de rechten aan 
mindedarigen, is het de vraag of als maatstaf 
een bepaalde leeftijdsgrens moet worden geno-
men (conform het voorstel van de Commissie) 
of, dat men bijvoorbeeld uit moet gaan van een 
gedifferentieerde verantwoordelijIcheid (zie 
Hoefnagels, in Bartels 1977). Bij dit laatste is 
niet de leeftijd de beslissende factor maar de 
verantwoordelijlcheid die kinderen op een be-
paald moment van hun ontwikkeling kunnen 
dragen. Dit kan per kind verschillend zijn. 
Een ander punt van discussie is of men de 
rechten die men aan minderjarigen wil toe- 

33 	kennen in de vorm van grondrechten (de 
Langen, 1973) of in de vorm van formule-
ringen in een specifieke wetsbepaling moet 
vastleggen (Slagter, 1979, Hoefnagels 1974). 
De Commissie was dienaangaande van oordeel 
dat de rechten van het kind in de Grondwet 
opgenomen moeten worden indien daarin 
sociale rechten opgenomen zouden worden 
(Jeugdbeschermingsrecht, 1971). Het voordeel 
van een specifieke omschrijving van de rechten 
in een bijzondere wet is echter dat ze hierdoor 
aan duidelijkheid winnen en daarmee de 
rechtszekerheid voor de rninderjarige vergro-
ten. Over de manier waarop de minderjarige 
zijn rechten zou kunnen effectueren, vinden 
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	bepaalde auteurs dat de voorstellen van de 
Commissie niet ver genoeg gaan (zie o.a. 
de Langen, 1976). De Commissie had zich op 
het standpunt gesteld dat minderjarigen vanaf 
de leeftijd van 12 jaar gehoord zouden moeten 
worden in alle zaken die het gezag over hen 
betreffen. Bovendien stelde de Commissie 
voor, jeugdigen vanaf de leeftijd van 16 jaar 
een mogelijkheid van beroep op de jeugdrechter 
te geven in zaken van gezag. De jeugdige zou 
zich dan wel in eerste instantie tot de Raad 
voor de Kinderbescherming moeten wenden 
die bemiddelend zou optreden. Pas na mis-
luldcing van die bemiddeling zou een beroep op 



de rechter mogelijk zijn (Jeugdbeschermings-
recht, 1971). 
Het toekennen van de mogelijkheid van be-
roep op de rechter voor de minderjarige is 
onontbeerlijk voor het effectueren van zijn 
rechten. Met name Peters heeft de nadruk ge-
legd op het belang van die mogelijlcheid. Vol-
gens hem moet een processuele ruimte gescha-
pen worden waarin het gezag van de ouders 
ter discussie kan komen en waarin de jongere 
eveneens zijn eigen inbreng kan hebben, zodat 
gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan 
worden (Peters, 1976). Juist de mogelijicheid 
van het aangaan van een rechtstreeks conflict 
met de ouders bewijst de mondigheid, de er-
kenning van de rechten van de minderjarige. 
Ook anderen pleiten voor de mogelijkheid 
incidentele opvoedingsconflicten tussen ouders 
en kinderen voor de rechter te beslechten 
(Rechten van jeugdigen, 1975). 

34 	Tot slot van deze paragraaf nog een enkel 
woord over het doelcriterium 'in het belang 
van ha kind: In de huidige wetgeving en ook 
in de voorstellen van de Commissie Wiarda 
geldt dat de rechter bevoegd is die beslissing 
te nemen ten aanzien van een minderjarige 
die hij 'in het belang van het kind' nodig acht. 
Zoals reeds aangegeven heeft de Commissie 
Wiarda hieraan toegevoegd dat het jeugd-
beschermingsrecht alleen in dat belang gehan-
teerd mag worden, hiermee als het ware een 
grens aangevend voor die bescherming. De 
uitoefening van de bevoegdheid van de ouders 
of van de voogd komt in dit begrip tot uit-
druklcing en vindt hierin haar beperlcing. De 
inhoud van dit criterium is echter niet zonder 
meer duidelijk. De oorzaak van die onduidelijk-
heid is waarschijnlijk dat het begrip verschil-
lende ladingen kan dekken. Het kan zowel als 
maatstaf voor juridisch als voor pedagogisch 
handelen geihterpreteerd worden. Op deze 
ambivalentie dient men des te meer attent te 
zijn omdat, zoals uit het hiernavolgende zal 
blijken, de kinderrechter die dit criterium 
‘hanteert, van oorsprong zeer sterk pedagogisch 
georienteerd was en dit criterium een sterk 
opvoedende lading gaf. Te vrezen valt nu dat 
verschillende interpretaties tot verschillende 
resultaten aanleiding kunnen geven. Het begrip 



'in het belang van het kind' is niet duidelijk 
omschreven. Jurisprudentie biedt eveneens 
weinig soelaas. In beschikkingen wordt deze 
grond meestal summier gemotiveerd. Daarom 
zijn ook de grenzen van de bescherming, of 
van de bevoegdheden die middels dit criterium 
geboden worden niet duidelijk. Vat men het 
begrip op als een louter juridisch criterium 
dan betekent dit dat de rechter, die moet oor-
delen in het belang van het kind zich moet 
beperken tot de juridische zijde van de zaak, 
dat wil zeggen tot de vraag wie bevoegd is de 
beslissing te nemen. Of de rechter het dan ook 
eens is met die beslissing doet niet ter zake 
(Rechten van jeugdigen, 1975). Ook Hoefnagels 
stelt zich de vraag of het criterium 'het belang 
van het kind' de toets der juridische kritiek 
kan doorstaan. 	 - 
Tot .nu toe is deze norm 'open' en zijn er geen 
maatstaven die door de rechter bij het hante-
ren van dit criterium aangelegd worden 

35 	(Hoefnagels, 1974). 
Het spreekt vanzelf dat het in het belang van 
het kind zou zijn indien dit `allesoverheersend' 
criterium straldcer omlijnd zou worden. 

2. Straf(proces)rechtelijke positie van de 
jeugdige 
In deze paragraaf, waarin de strafrechtelijke 
rechtspositie van de jeugdige wordt beschreven, 
is gekozen voor een andere opzet dan de opzet 
van de vorige paragraaf. Vooreerst wordt in het 
kort de stand van zaken weergegeven. Vervol-
gens wordt de rechtspositie van de jongere be-
schreven aan de hand van een historisch over-
zicht over die positie in het straf(proces)recht 
vanaf het begin van deze eeuw*. Voor deze 
opzet is gekozen om duidelijker tot uitdruk-
king te laten komen dat er sprake is van een 
golfbeweging. Geschetst wordt hoe de wet-
gever, vanaf de eerste kinderstrafwet van 1901, 
de rechtspositie van de jongere steeds verzwakte 
door de beschermingsgedachte steeds verder 
door te laten dringen in de wetgeving. Met het 
verschijnen van het rapport `Sanctierecht voor 

* Voor de beschrijving hicrvan is geraadpleegd: 
Delfos/Doek, Kinderrecht — strafrechtelijk deel, 1977; 
Hudig, 1976; de Langen, 1976; Luyten, 1979; Weyer/ 
Andriessen, 1983; Weyer, 1983 en het Rapport 
Sanctierecht voor Jeugdigen, 1982. 



Jeugdigen' in 1982 keerde het tij duidelijk. 
In dit rapport wordt heel expliciet nadruk ge-
legd op versterking van de rechtspositie en op 
de mondigheid van jongeren in het straf(proces)- 
recht. 

Stand van zaken 
Op strafrechtelijk gebied geldt thans een apart 
jeugd(proces)recht, in principe toepasbaar op 
jongeren van 12 tot 18 jaar. De gebieden waarop 
dit jeugdstrafrecht zich voomamelijk onder-
scheidt van het strafrecht voor volwassenen, 
zijn het gebied van de sancties (straffen en 
maatregelen) en dat van de processuele regels. 
Op deze beide gebieden is de beschermings-
gedachte van de wetgever ten aanzien van jeug-
digen duidelijk merkbaar. Die beschennings-
gedachte blijkt vooral uit het benadrukken van 
het pedagogische karakter van het strafrecht 
voor jeugdigen en de wijze waarop het jeugd-
procesrecht wordt ingericht. Ook hier zien we 

36 	dat de jeugdige gezien wordt als object van hulp 
en zorg die in zijn eigen belang beschennd moet 
worden. Uitgangspunt van de wetgever is nog 
steeds het onmondige kind. 

Historische whets van het Jeugdstraf( proces)- 
recht 
Zoals reeds gezegd heeft de wetgeving vanaf 
het begin van deze eeuw tot en met de laatste 
belangrijke wetswijziging in 1965, gestaan in 
het teken van een steeds verdergaande bescher-
ming van de jeugdige (zie ook Schalken, 1983). 
In 1905 traden de eerste Kinderwetten in 
Nederland in werking, waaronder de Kinder-
strafwet. In deze wet werd geen minimum-
leeftijd vastgesteld voor strafbaarstelling. Zoals 
uit het historisch overzieht van mw. J. Junger-
Tas blijkt werd dit jeugdstrafrecht sterk germ 
spireerd door de ontwildcelingen in de Verenig-
de Staten en de Skandinavische landen (zie 
ook voor de V.S. Hudig, 1976; Weyer, 1983). 
Het uitgangspunt was dat crimineel gedrag 
grotendeels het gevolg was van de erbarmelijke 
omstandigheden waarin de jeugd toen opgroeide 
waardoor dit gedrag hen niet toe te rekenen 
was. Straf en maatregel kwamen daarmee in het 
teken van opvoeding te staan. Er kwam een 
loskoppeling van het principe van evenredigheid 
tussen de emst van het feit en de zwaarte van 



de straf of maatregel. Niet meer de vergelding 
stond voorop maar de heropvoeding van het 
individu. Bij het beoordelen welke sanctie op-
gelegd zou moeten worden, werd gekeken wellce 
sanctie in pedagogisch opzicht het best bij die 
bepaalde jeugdige paste. Vanzelfsprekend was 
een dergelijk strafrechtsysteem slechts mogelijk 
indien aan de rechter grote discretionaire be-
voegdheden werden toegekend en hem een uit-
gebreid sanctiepakket ter beschikking stond. 
Het loskoppelen van de evenredigheid tussen 
de ernst van het feit en de zwaarte van de straf 
of maatregel in combinatie met het opvoedend 
karakter ervan maakte het mogelijk lange be-
handelingen aan een jeugdige op te leggen voor 
strafbare feiten die niet zo ernstig waren 
(de Langen, 1976). Bovendien koos men als 
maximale straf een algemeen strafmaxirnum; 
dit in tegenstelling tot het volwassenenstraf-
recht waar in de delictsomschrijving bepaald 
wordt welke maximale straf er opgelegd kan 

37 	worden. Tenslotte vond men dat een openbare 
behandeling ter zitting niet paste bij het peda-
gogisch karakter van het strafrecht en werd 
afgezien van de openbare berechting van straf-
rechtelijk minderjarigen. 
In 1922 werd de gespecialiseerde kinder-
rechter als alleensprekend rechter geihstalleerd. 
Niet alleen beperkte zijn taak zich tot het op-
leggen van straffen, maar ook bij het uitvoeren 
van bepaalde straffen en maatregelen werd hem 
een rol toebedacht, met name bij de uitvoering 
van de ondertoezichtstelling, een nieuwe maat-
regel die in dezelfde tijd in de wet werd opge-
nomen. Door deze nieuwe maatregel werd het 
de rechter mogelijk gemaakt te lciezen uit een 
heel scala van behandelingsmogelijkheden — 
zowel intra- als extramuraal. Met andere 
woorden de sanctiemogelijkheden werden nog-
maals uitgebreid en konden nu nog meer toe-
gespitst worden op de jongere. De alleenspre-
kende kinderrechter kreeg tevens de functie 
van rechter-commissaris toegewezen. Het argu-
ment dat hiervoor gebruikt werd was dat een 
scheiding tussen de fase van het gerechtelijk 
vooronderzoek en de fase van de berechting 
niet in het voordeel van de jongere zou zijn. 
Ook in de vervolgingsfase werd de invloed van 
de kinderrechter groter. Bij voorwaardelijk 
resp. onvoorwaardelijk sepot door het Open- 



baar Ministerie diende de Wider de machtiging 
van de kinderrechter te krijgen resp. het gevoe- 
len van de lcinderrechter in te winnen. 
Al deze wijzigingen waren er duidelijk op 
gericht de kinderrechter meermogelijkheden 
te geven de jongere te heropvoeden. 
In 1948 werd de Commissie Overwater ingesteld 
die de opdracht kreeg te adviseren omtrent de 
richting waarin het rijkstucht- en opvoedings-
wezen en het jeugdstrafprocesrecht zich verder 
diende te ontwikkelen. Deze Commissie deed 
vergaande voorstellen om de procedure binnen 
het jeugdprocesrecht te vereenvoudigen. Op 
basis van deze adviezen is de wetswijziging van 
1965 tot stand gekomen. De Commissie Over-
water was van mening dat formaliteiten en 
onnodige rechtswaarborgen (bijv. art. 29 Sr) 
voor minderjarigen moesten worden afgeschaft. 
Zoals zal blijken is de wetgever niet zover ge-
gaan. 
Bij de wetswifriging van 1965 kwam opnieuw 

38 	de nadruk te liggen op het principe dat voor 
toepassing van het lcinderstrafrecht sprake moet 
zijn van toerekenbare schuld, met andere 
woorden de relatie tussen verwijtbare schuld 
van de dader en de duur van de straf/maatregel 
werd weer op de voorgrond geplaatst. Voorts 
breidde de wetgever het sanctiepakket nog uit. 
Met name het pedagogische karakter van de 
jeugd-t.b x. werd sterker benadrukt dan voor-
heen. De bevoegdheden van de kinderrechter 
werden uitgebreid doordat hij nu, naast 
rechter-commissaris ook als Raadkarner kon 
optreden, dat wil zeggen dat hem gevraagd kon 
worden te beslissen over een beroep tegen zijn 
eigen beslissing als rechter-commissaris gegeven. 
De minimumleeftijd voor strafrechtelijke ver-
volgbaarheid werd op 12 jaar vastgesteld. 
De betekenis van het feit dat de wetgever niet 
het advies van de Commissie Overwater heeft 
overgenomen om onnodige formaliteiten en 
rechtswaarborgen af te schaffen, dient niet 
overschat te worden. De wetgever is een heel 
eind in de richting gegaan door de Icinderrechter 
nu ook de functie van Raadkamer toe te kennen. 
De rechtspositie van de minderjarige was hier-
door zodanig verzwalct, dat hij tegen een beslis-
sing van de kinderrechter bij dezelfde kinder-
rechter in beroep moest gaan. Ging het in het 
Rapport Wiarda, van 1971, voornamelijk over 



de rechtspositie van de jeugdige met betrekking 
tot het civiele recht, de Commissie heeft niet 
nagelaten summiere aandacht te besteden aan 
de rechtspositie van jongeren binnen het straf-
recht. Opmerkelijk was destijds het voorstel 
tot het invoeren van een adolescentenstrafrecht 
dat van toepassing zou zijn op jongeren van 
18 tot 23/24 jaar. Het Rapport van de Com-
missie Wiarda blijkt in' ieder geval ook de straf-
rechtelijke positie van de minderjarige onder de 
belangstelling te hebben gebracht. Kort daarop 
verscheen het proefschrift van mw. M. de 
Langen. Ook hierin werd uitvoerig ingegaan 
op die rechtspositie. Zij komt tot de conclusie 
dat het huidige jeugdrecht weinig rekening 
houdt met de rechten van jeugdigen en dat ook 
ten aanzien van jeugdigen algemene rechts-
beginselen veelal veronachtzaamd worden 
(de Langen, 1973). In de discussies die daarop 
volgden werd voornamelijk aandacht geschon-
ken aan het doel van het strafrecht, de inhoud 
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	van de sancties en aan de gebreklcige straf- 
processuele positie van de jongere. 
In 1982 komt het Rapport van de Commissie 
Herziening Strafrecht voor Jeugdigen 
(Commissie Anneveldt) getiteld `Sanctierecht 
voor Jeugdigen' uit. Directe aanleiding voor het 
instellen van de Commissie was de voorgenomen 
verlaging van de burgerrechtelijke minderjarig-
heidsgrens van 21 jaar naar 18 jaar. De Corn-
missie constateert dat anders dan in het jeugd-
strafrecht, de rechtspositie van volwassenen in 
de loop van deze eeuw wel in hoge mate ver- • 
sterkt is. Zij stelt: 'De beschermingsgedachte 
in het lcinderstrafprocesrecht is er de oorzaak 
van dat rechtswaarborgen die voor volwassenen 
gelden aan jeugdigen worden onthouden' 
(Sanctierecht, 1982, p. 12). De Commissie stelt 
dan ook dat zij bij het formuleren van voor-
stellen steeds aandacht heeft gehad voor de 
vraag hoe aan de ontwikkeling naar grotere 
zelfstandigheid van de jeugdige recht kon wor-
den gedaan zonder dat dit ten koste van het 
belang van de jeugdige zou gaan (Sanctierecht, 
1982, p. 15). In het hiernavolgende wordt in 
het kort ingegaan op de voornaamste wijzi-
gingen die door de Commissie worden voorge-
steld. 
Het principe van de evenredigheid tussen de 
ernst van het strafbaar feit, de mate waarin het 



strafbaar feit aan de jongere kan worden toege-
rekend en de duur van de op te leggen sanctie 
wordt opnieuw centraal gesteld. De Commissie 
is sterk voorstander van een adolescentenstraf-
recht waarbij het materiele jeugdsanctierecht 
in principe van toepassing zou zijn op jongeren 
tussen de 12 en 24 jaar. De burgerrechtelijke 
minderjarigheid wil de Commissie op 18 jaar 
stellen. Bovendien doet zij voorstellen voor 
een gewijzigd en sterk vereenvoudigd sanctie-
pakket. Ten aanzien van de maximaal te geven 
straf opteert de Commissie voor een algemeen 
maximum varierend naar leeftijd. 
Ten aanzien van het fonnele jeugdstrafrecht 
heeft de Commissie als algemeen uitgangspunt 
aanvaard dat het jeugdstrafprocesrecht zoveel 
mogelijk dient aan te sluiten bij de processuele 
bepalingen van het volwassenenstrafrecht. Dit 
betekent dat aan de jeugdige in het strafproces 
zoveel mogelijk dezelfde rechtswaarborgen 
moeten toekomen als aan volwassenen. 

40 De Commissie wenst het toepassingsgebied van 
het jeugdstrafprocesrecht zonder uitzondering 
te beperken tot de leeftijd van 18 jaar. 
Toch heeft de Commissie ten aanzien van het 
jeugdstrafprocesrecht zelf een aantal afwijkende 
regelingen van het volwassenrecht voorgesteld. 
Zo pleit zij met betrelcicing tot de openbaarheid 
van de zitting voor openbaarheid vanaf de 
leeftijd van 16 jaar. Ook de rol van de ouders 
acht zij een belangrijke, zij het niet zo belang-
rijk meer als in het verleden. Zo kan de minder-
jarige verzoeken ter terechtzitting gehoord te 
worden buiten de aanwezigheid van ouders of 
voogd. Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt aan 
de jongere de mogelijkheid geboden bezwaar 
aan te tekenen tegen bepaalde rechtshandelingen 
van zijn raadsman. 
In afwijlcing van het huidige strafprocesrecht 
acht de Commissie het noodzakelijk dat aan de 
jeugdige de mogelijkheid geboden wordt een 
bezwaarschrift tegen de dagvaarding in te 
brengen; dat hij het recht krijgt getuigen en 
deskundigen te doen dagvaarden en dat hem de 
mogelillcheid wordt geboden in beroep te gaan 
tegen een beschilcicing tot afwijzing van zijn 
verzoek om heropening van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 
De rol van de kinderrechter wordt door de 
Commissie aanzienlijk teruggedraaid. Hierop 



wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 
De Commissie heeft in haar voorstellen gepoogd 
de rechtspositie van de minderjarige te verster-
ken. Duidelijk waarneembaar is de visie dat de 
Commissie de jongere niet wenst te zien als een 
object van bescherming en zorg maar veeleer 
als een drager van eigen rechten en plichten. 
In 1983 verschijnt het preadvies van Schalken 
ter gelegenheid van de jaarvergadering van de 
Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. 
In dit preadvies wordt vooral aandacht ge- 
schonken aan het 'due process'-vereiste voor 
strafrechtelijk minderjarigen. De schrijver be-
spreekt voornamelijk de huidige rechtspositie 
van de jeugdige tegen de achtergrond van 
artikel 6 van het Europese Verdrag ter Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden en van de door de Commis-
sie Anneveldt geformuleerde voorstellen tot 
wetswijziging. 
In zijn betoog wijst hij herhaaldelijk op strijd 

41 	tussen artikel 6 en de huidige wetgeving of 
jurisprudentie. Zijn conclusies ten opzichte van 
de rechtspositie van de minderjarige gaan sterk 
in de richting van die van de Commissie Anne-
veldt. Op een punt is Schalken het oneens met 
het uitgangspunt van de Commissie en consta-
teert hij ook strijdigheid tussen het voorstel van 
de Commissie en artikel 6, nl. daar waar het 
gaat over de openbaarheid van de zitting. Zoals 
gezegd staat de Commissie openbaarheid voor 
indien de verdachte de leeftijd van 16 jaar heeft 
bereikt. Schalken pleit voor een openbare behan-
deling vanaf de leeftijd van 12 jaar tenzij de 
jeugdige verdachte of diens raadsman een ver-
zoek heeft ingediend het rechtsgeding gedeelte-
lijk of volledig achter gesloten deuren te laten 
plaatsvinden. In die constructie beveelt de rech-
ter, de Officier gehoord, dat in het belang van 
de verdachte of van het gezin waartoe hij be-
hoort, de zitting achter gesloten deuren zal 
plaatsvinden (Schalken, 1983). 
In zijn slotbeschouwing pleit deze preadviseur 
ervoor aan jeugdigen dezelfde rechtsbescher-
ming te verlenen als aan volwassenen (in deze 
zin zie bijv. ook Bartels en Fokkens, 1976 en 
de Langen, 1976). 

In welke van beide rechtsgebieden men de 
rechtspositie van de minderjarige bekijkt, 



geconstateerd kan worden dat deze in de prak-
tijk nog steeds erg zwak is; in sterke mate is 
de minderjarige nog steeds een object van zorg. 
Zoals uit het voorgaande mag blijken, speelt 
de kinderrechter een niet onbelangrijke rol 
zowel in het civiele als in het straf(proces)recht 
(zie ook Wijermans/Savelkouls, 1976). In een 
volgende paragraaf zal de rot van de kinder-
rechter aan de orde worden gesteld. 

3. Positie van de kinderrechter 
In vorige paragrafen is op verscheidene plaat-
sen de positie van de kinderrechter reeds ter 
sprake geweest. Duidelijk moge blijken dat hij 
een sleutelfiguur is. Hoe de kinderrechter deze 
positie kon verwerven is eveneens reeds in de 
vorige paragraaf geschetst en wordt tevens be-
schreven in de bijdrage van mw. J. Junger-Tas. 
In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat 
thans de positie van de kinderrechter is, waar-
bij wij ons vooral zullen toeleggen op de poittie 

42 	van de kinderrechter in het strafproces. Ver- 
volgens worden enkele reacties op die positie 
weergegeven. In het civiele recht speelt de 
Icinderrechter voomamelijk een rol bij zaken 
met betreklcing tot de ouderlijke macht en het 
gezag over lcinderen. Hiertoe heeft hij uitge-
breide bevoegdheden zodat hij per geval kan 
oordelen wellce maatregel het beste toegepast 
kan worden, gegeven een bepaalde situatie van 
de jongere. Grenzen voor zijn handelen worden 
aangegeven door het begrip 'in het belang van 
het kind'. Dat dit begrip geen scherp criterium 
vormt, is reeds aangegeven. Ook zijn taakstel-
ling als opvoeder en beschermer van het kind 
brengt met zich mee dat hij een sterke machts-
positie heeft. Rechtsmiddelen tegen zijn beslis-
sing zijn de minderjarige niet toegekend. De 
rechtstreekse invloed van de minderjarige op 
de beslissingen van de kinderrechter blijlt 
beperkt tot die gevallen waarin deze thans 
wettelijk verplicht wordt een minderjarige 
vanaf de leeftijd van 12 jaar te horen in zaken 
die het gezag over hem betreffen. 
Binnen het jeugdstrafrecht is hij degene die de 
jongere berecht, althans wat alle misdrijven 

' betreft. Hiertoe heeft de kinderrechter — zoals 
ook reeds gebleken is — eveneens uitgebreide 
bevoegdheden gekregen. Zo neemt hij bijvoor-
beeld zitting in het driehoeksoverleg. Dit is 



een overleg tussen de Raad voor de Kinder-
bescherming, de Officier van Justitie en de 
kinderrechter, waarin besloten wordt eventueel 
tot vervolging over te gaan. Op dat moment 
neemt hij dus kennis van een concrete straf-
zaak en neemt hij als het ware deel aan de be-
slissing tot vervolging. De kinderrechter moet 
de Officier van Justitie machtiging verlenen 
indien deze wil overgaan tot voorwaardelijk 
sepot en bij een onvoorwaardelijk (beleids-) 
sepot moet de Officier het gevoelen van de 
kiriderrechter inwinnen. In een heel vroeg 
stadium van de vervolging wordt de kinder-
rechter via dit overleg, ingeschakeld. 
Verder fungeert de lcinderrechter in het straf-
proces tevens als rechter-commissaris. Dit be-
tekent dat hij degene is die tot voorlopige 
hechtenis beslist en die bepaalt welke richting 
het vooronderzoek moet uitgaan. Als Raad 
kamer heeft hij te beslissen over een eventuele 
verlenging van de voorlopige hechtenis en op 

43 	een beroep ingesteld door verdachte tegen die 
beslissing tot verlenging. Dit betekent dat wan-
neer de jeugdige op de zitting verschijnt deze 
geconfronteerd wordt met een rechter die 
reeds in verschillende andere functies beslis-
singen ten aanzien van hem heeft moeten 
nemen; beslissingen die alle verband houden 
met hetzelfde gepleegde feit. Bovendien moet 
de lcinderrechter toestemming geven indien de 
Officier de verdachte wil gaan vervolgen voor 
de meervoudige kamer (dit in verband met een 
op te leggen straf die langer dan 6 maanden zou 
kunnen zijn). De kinderrechter heeft dan ook 
zitting in die meervoudige kamer. Aan de 
lcinderrechter zijn uitgebreide bevoegdheden 
toegekend bij de executie van de straf, voor-
namelijk bij voorlopige invrijheidstelling en 
voorwaardelijke of onvoorwaardelijke beeindi-
ging van TBR en plaatsing in een inrichting 
van bijzondere behandeling. 
Gezien de tendens naar het toekennen van 
meer rechten aan minderjarigen ligt het in de 
rede dat steeds meer stemmen opgaan die 
pleiten voor een herziening van de positie van 
de kinderrechter. Over de aard van die herzie-
ning zijn de meningen verdeeld. 
Een bepaalde stroming is duidelijk van mening 
dat de kinderrechter thans een te sterke positie 
heeft (zie Hoefnagels, 1974; de Langen, 1976). 



De Commissie Anneveldt vraagt zich bijvoor-
beeld af 'hoe de aan de Icinderrechter toebe-
decide positie zich verdraagt met de staatsrech-
telijke gefundeerde onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht' (Sanctierecht, 1982, p. 22). 
Ze werkt dit nader uit door te stellen dat door 
de wettelijk voorgeschreven overlegprocedure 
(over concrete gevallen) de kinderrechter zich 
gaat mengen in zaken die alleen de Officier 
aangaan. Haar bezwaar is des te sterker nu er 
reeds een bestaande wettelijke procedure is 
van rechterlijke controle op het beleid van het 
Openbaar Ministerie, nl. via de beoordeling van 
het bezwaarschrift tegen de dagvaarding of een 
kennisgeving van verdere vervolging en via een 
beklagprocedure bij het Hof wegens niet of niet 
verder vervolgen van een strafbaar feit. 
De Commissie stelt verder dat het OM een eigen 
verantwoordelijkheid heeft die tegenover die 
van de onafhankelijke rechter staat. Bovendien 
vindt de Commissie dat door de besluitvormings- 

44 procedure in het driehoeksoverleg het streven 
naar een eenheid in sepot en vervolgingsbeleid 
van het OM doorkruist kan worden. Zij acht 
dit geen goede zaak met het oog op de rechts-
gelijkheid en de rechtszekerheid. 
Ten aanzien van de vermenging van functies 
van de kinderrechter stelt de Commissie dat 
hierdoor gemakkelijk strijd kan ontstaan met 
het beginsel dat de rechter ter terechtzitting 
van zijn overtuiging omtrent de schuId of de 
onschuld van verdachte geen blijk mag geven 
en dat de rechter zich, om tot een oordeel te 
komen, moet baseren op wettelijke bewijs-
middelen door het Openbaar Ministerie ter 
zitting aangedragen. Dit betekent concreet dat 
de Commissie Anneveldt ervoor pleit het drie-
hoeksoverIeg af te schaffen (i.t.t. de Commissie 
Delescen, zie Rapport van de Commissie Kinder-
strafzaken, november 1977) en de lcinderrechter 
noch de functie van rechter-commissaris, noch 
die van Raadkamer toe te kennen (zie ook • 
Schalken, 1983 en Weyer en Andriessen, 1983). 
Algemener gesteld betreft de kritiek op de 
machtpositie van de lcinderrechter de ver-
menging van functies in de zin dat de kinder-
rechter zowel een opvoedende als een bestraf-
fende taak heeft, waarbij op de eerste in het 
verleden altijd sterk de nadruk is gelegd. Thans 
is men van mening dat de lcinderrechter zich in 
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de eerste plaats moet beperken tot zijn taak 
als rechter. Hoefnagels verwoordt dit wanneer 
hij zegt dat, door in het jeugdbeschermings-
recht vooral de nadruk te leggen op behande-
ling en opvoeding in plaats van op bestraffing, 
de kinderrechter veeleer een taak heeft gekre-
gen die erin bestaat te zoeken naar pedago-
gische oplossingen voor het kind, terwijl hij 
zich — als rechter — zou moeten beperken tot 
het oplossen van rechtsvragen en rechtscon-
flicten (Hoefnagels, 1974). Weyer gaat nog iets 
verder door te stellen dat er nu, gezien de ge-
ringe resultaten die er behaald worden in 
binnen- en buitenland met behandelen van 
jeugdige delinquenten, voor een aparte positie 
van de kinderrechter geen plaats meer is 
(Weyer, 1983). Ook andere schrijvers menen 
dat het uitsluitend de taak is van de kinder-
rechter recht te spreken en niet op te voeden 
(zie Fokkens en Bartels, 1977; Hoefnagels, 1974 
en de Langen, 1976). 

Een andere gedachtengang, die niet noodzake-
lijk de vorige uitsluit, spreekt zich niet zozeer 
uit over de (te sterke) machtpositie van de 
kinderrechter maar wil eerder, gezien de ont-
wikkelingen in het jeugdrecht komen tot een 
herijking van de positie van de jeugdrechter 
(zie Hudig, 1976; Doek, 1976 en Rutgers-van 
der Loeff, 1980). De Commissie Wiarda wil 
enerzijds de taak van de kinderrechter inkrim-
pen nl. daar waar het gaat om de uitvoering 
van de ondertoezichtstelling, maar anderzijds 
ook weer die taak uitbreiden tot de rechter 
die zich bezighoudt met alle burgerlijke zaken 
omtrent de minderjarige. Aanhangers van deze 
gedachtengang benadrukken zeer sterk de nood-
zaak van grote deslcundigheid van de kinder-
rechter om in deze zaken te kunnen oordelen. 
Zij pleiten dan ook voor een verandering van 
het systeem van benoeming van kinderrechters. 
Tot nu toe geldt meestal dat er per rechtbank 
interne afspraken gemaakt worden wie voor een 
bepaalde tijd de functie van kinderrechter op 
zich zal nemen. Gepleit wordt voor een gespe-
cialiseerde rechter die deze taak voor langere 
tijd uitoefent. Ook benadrukt men sterk de 
noodzaak van een gedegen selectie en van een 
afzonderlijk specialisme in de opleiding voor 
de rechterlijke macht. 



4. ,Belangrijkste wetswijzigingen en nog 
ingediende wetsontwerpen 
In deze paragraaf worden de belangrijkste 
wetswijzigingen en nog lopende wetsontwerpen 
die te maken hebben met een versterking van 
de rechtspositie van jongeren, op een rijtje 
gezet*. Wetten en wetsontwerpen die daar 
niet rechtstreeks betrekking op hebben bijv. 
i.v.m. adoptie, afstamming, rechtspositie van 
pleegouders, alimentatie e.d. worden hierbij 
buiten beschouwing gelaten. Eerst komen de 
civielrechtelijke wetten aan de orde, daarna 
de strafrechtelijke. Voor beide rechtsgebieden 
wordt als beginperiode uitgegaan van februari 
1971, tijdstip waarop het Rapport Wiarda ver-
scheen. 

Op civielrechtelijk gebied is er /sinds het ver-
schijnen van het Rapport Wiarda slechts een 
belangrijke wetswijziging geweest die een 
duidelijke verbetering van de rechtspositie van 

46 	de minderjarige betekent, nl. de wet van 2 juni 
1982 S. 315 waarin het horen van minder-
jarigen geregeld wordt in hen betreffende 
burgerrechtelijke zaken. 
In die wetswijziging wordt bepaald dat de 
rechter de jongere, die in Nederland verblijft, 
vanaf de leeftijd van 12 jaar in de gelegenheid 
moet stellen zijn mening kenbaar te malcen in 
vrijwel alle procedures die direct of indirect 
het gezag over hem betreffen. Maw. is de 
jongere 12 jaar of ouder dan is de rechter ver-
plicht hem te horen; is hij jonger dan is de 
rechter bevoegd de jongere te horen. Het voor-
stel tot deze wetswijziging was opgenomen in 
het Rapport van de Commissie Wiarda. De wet 
is op 5 juli 1982 in werking getreden. 
Ook een wijziging in het Uitvoeringsbesluit 
Kinderbescherming van 24 mei 1972 S. 275 
wijst enigszins in de richting van toekennen 
van meer mondigheid aan jongeren, zij het dat 
deze wijziging door de verlaging van de burger-
lijke meerderjarigheidsgrens thans weer onge-
daan zou worden gemaakt. Tot ye& de wijzi-
ging gold dat de voogdij-instelling de plaatsing 
van haar pupillen in niet door de instelling 
geexploiteerde inrichtingen, in gezinnen of 

* Geraadpleegd werden de Verslagen van de Dircctie 
Kinderbescherming 1969-1982. 



elders, bij schriftelijke overeenkomst moest 
regelen. Door de wetswijziging werd het moge-
lijk dat voogdij-pupillen zelf, na toestemming 
van de voogdij-vereniging, een dergelijke over-
eenkomst sluiten. Deze wijziging is voorname-
lijk van belang voor jongeren die bijv. op 
kamers willen gaan wonen. Zij kunnen nu zelf 
een huurovereenkomst afsluiten mits zij hier-
voor de toestemming hebben van de voogdij-
vereniging. 
Tot slot voorziet het Organisatiebesluit Raden 
voor de Kinderbescherming 1982 (K.B. van 
21 januari 1982 S. 16) o.a. in een uitgewerkte 
regeling voor behandeling van klachten. Ge-
klaagd kan worden over het optreden van 
medewerkers van het bureau met betrekking 
tot een in behandeling zijnde aangelegenheid 
van de kinderbescherming. De klager moet zich 
in eerste instantie wenden tot de directeur van 
het bureau, die bemiddelt. Mislukt die bemid-
deling dan kan de klager zich wenden tot een 

47 	klachtencommissie. 
Wat betreft de ingediende wetsontwerpen 
wordt gewezen op het wetsontwerp waarbij de 
verlaging van de meerderjarigheidsgrens gere-
geld wordt van 21 naar 18 jaar (wetsontwerp 
nr. 15 417 van dec. 1978). De verlaging van die 
meerderjarigheidsgrens heeft verscheidene ge-
volgen o.a. dat de jeugdige op de leeftijd van 
18 jaar handelingsbekwaam wordt, dat de ver-
plichting van de ouders om de kosten van ver-
zorging en opvoeding te dragen in principe drie 
jaar eerder ophoudt en dat de maatregelen van 
de kinderbescherming eindigen bij het bereiken 
van de leeftijd van 18 jaar. Blijkens een inmid-
dels voorgestelde wijziging zullen ouders echter 
wel verplicht zijn te voorzien in de kosten van 
levensonderhoud en studie van hun meerder-
jarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar niet 
hebben bereikt. 
Gevolg van de verlaging van de meerderjarig-
heidsgrens is tevens dat ook de hulpverlening 
aan kinderbeschermingspuplllen met het be-
reilcen van 18 jaar zou ophouden. Omdat dit in 
sommige gevallen bezwaarlijk kan zijn heeft de 
Commissie Wiarda in 1971 reeds voorgesteld 
dat na het bereiken van de meerderjarigheid 
(op 18 jaar) de mogelijkheid zou worden ge-
creeerd aan deze jongeren eventueel verder 
hulp te verlenen op vrijwillige basis tot hun 



21ste jaar. Dit voorstel is opgenomen in wets-
ontwerp 15 974 van december 1979. 

Op strafrechtelijk gebied zou men de wetten 
die de laatste 12.jaar tot stand gekomen zijn, 
kunnen indelen imwetten die gaan in de rich-
ting van het gelijkschakelen van het jeugdstraf-
recht met het volwassenenstrafrecht en wetten 
die de strafrechtelijke rechtspositie van de 
minderjarige op zich verbeteren. Ook die eerste 
categorie wetswijzigingen kunnen in dit kader 
opgenomen worden omdat ze in de richting 
gaan van de door de Commissie Anneveldt 
voorgestelde opheffmg van het onderscheid 
tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht. 

Bij wet van 21 maart 1973:5. 135 werd het tijd-
stip van aanvangyan de straffen opnieuw gere-
geld en wel conform de regeling die in het 
strafrecht voor volwassenen geldt t.a.v. gevan-
genisstraf en voorlopige hechtenis. 

48 	Bij wet van 26 september 1973 S. 471 werd 
het tijdstip van de invrijheidstelling geregeld en 
deze wetswijziging werd ook van toepassing 
verldaard bij oplegging van een vrijheidsstraf 
in het jeugdstrafrecht. 
De wetswijziging van 26 oktober 1973 S. 509 
regelt dat bij het opleggen van eon tuchtschool-
straf de tijd doorgebracht in voorlopige hechte-
nis of in een observatiehuis door de rechter in 
mindering moet worden gebracht. VOor die 
wetswijziging was de rechter bevoegd die tijd 
geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen. 
Bij wet van 12 mei 1976 S. 282 werd de moge-
lijkheid van een nieuwe combinatie van straffen 
ingevoerd. De opdracht tot het verlenen van 
hulp en steun bij nakoming van voorwaarden 
opgelegd bij eon voorwaarsielijke veroordeling 
of eon voorwaardelijke invrijheidstelling word 
facultatief. Voorheen was deze verplicht. 
Bovendien werd het mogelijk de hulp- emsteun-
verlening op te dragon aan een particulier per-
soon in plaats van uitsluitend aan een gezins-
voogdij-instelling. Doze wijziging vergroot in 
zoverre de mondigheid van de minderjarige 
dat deze nu zelf bij de keuze van een hulp-
verlener.grotere invloed kan doen golden. Voorts 
werd de rechter door doze wetswijziging nu 
ook.verplicht bij het opleggen van de straf van 
arrest — evenals bij de oplegging van tucht- 



schoolstraf — de tijd in verzekering of in voor-
lopige hechtenis doorgebracht in mindering te 
brengen. Op een punt onderscheidt deze rege-
ling zich van de aftrek bij tuchtschoolstraf. 
Met name de tijd doorgebracht in een obser-
vatiehuis wordt bij arreststraf niet gelijkgesteld 
met voorlopige hechtenis en is dus niet aftrek-
baar. 
De wetswijziging van 10 oktober 1978 S. 528 
maakt het o.a. mogelijk aan minderjarigen die 	. 
ingesloten zijn in een tuchtschool of inrichting 
waar de straf van arrest ten uitvoer wordt ge- 
legd, op een eenvoudige wijze appel aan te 
tekenen. De minderjarige kan door deze wets-
wijziging evenals de volwassene een schrifte-
lijke verklaring afgeven aan de directeur van de 
inrichting waarin hij meldt in beroep te willen 
gaan. Die datum van afgifte wordt dan be-
schouwd als de datum van het instellen van het 
beroep. 
Bij wetswijziging van 24 maart 1983 S. 135 

49 	werd bepaald dat alle overtredingen begaan 
door een minderjarige nu volledig onder de 
competentie van de kantonrechter vallen. Voor 
die wijziging vielen bepaalde `symptomatische' 
overtredingen en overtredingen begaan door 
minderjarigen die civiel- of strafrechtelijk onder 
toezicht stonden onder de competentie van de 
kinderrechter. Deze wetswijziging betekent een 
beperking van de competentie van de kinder-
rechter. Gehandhaafd blijft de bevoegdheid van 
de kinderrechter om van de overtreding kennis 
te nemen indien ze samenhangt met een mis-
drijf. 
Een reele verbetering van de rechtspositie van 
de strafrechtelijk minderjarige betekent de 
wetswijziging van 6 mei 1982 S. 273. Door deze 
wetswijziging krijgen minderjarigen die in 
Rijksinrichtingen voor Kinderbescherming ver-
blijven de mogelijkheid beklag te doen over be-
slissingen die hun persoonlijk aangaan. Boven-
dien is een directeur van een rijksinrichting 
niet langer bevoegd disciplinaire straffen aan de 
jongeren die daar verblijven, op te leggen. De 
klachten van de jongeren die in de rijksinrich-
tingen verblijven worden in eerste instantie 
behandeld door de Voorzitter van de Commis-
sie van Toezicht of door een lid van die Corn-
missie hiertoe door de Voorzitter aangewezen. 
Indien de klacht niet van eenvoudige aard is, 



wordt deze ter behandeling voorgelegd aan een 
ldachtencommissie, waarin leden van de corn-
missie van toezicht voor de inrichting zitting 
hebben. Zowel de minderjarige als de direc-
teur kunnen van de beslissing beroep instellen 
bij het College van Advies voor de Kinderbe-
scherming. Deze wet zal op 1 april 1984 in 
werking treden. 
Tot slot is wet geworden de wijziging van 
artikel 280 Sr. omtrent de hulpverlening aan 
weggelopen nrinderjarigen (Wet 24 maart 1983 
S. 152). Door deze wetswijziging is het in lid 1 
gestelde ril. de strafbaarstelling van degene die 
opzettelijk een minderjarige verbergt of aan 
opsporing door ambtenaren van justitie of 
politic onttrekt in een aantal gevallen niet van 
toepassing verklaard. Hulpverleners die deze 
minderjarigen aan een onderduikadres helpen 
worden niet langer gestraft indien ze zo spoe-
dig mogelijk de verblijfplaats meedelen aan de 
Raad voor de Kinderbescherming of indien ze 

50 	handelen in het kader van eon zorgvuldige 
hulpverlening. Onder dit laatste verstaat de 
wetgever dat de hulpverlener melding doet aan 
degene die het gezag over de minderjarige uit-
oefent dat hulp wordt verleend. Met andere 
woorden de hulpverlener hoeft het onderduik-
adres niet te noemen. Deze wetswijziging 
betekent eon versterking van de rechtspositie 
van de minderjarige omdat deze thans in veel 
mindere mate dan voorheen het risico loopt 
van hulpverlening, waar hij ten slotte zelf om 
vraagt, verstoken te blijven. 
De wetsontwerpen die nog ingediend zijn op 
strafrechtelijk gebied betreffen grotendeels 
wetswijzigingen die tot stand moeten komen 
indien de wetgever de minderjarigheidsgrens 
op 18 jaar stelt. Deze leeftijdsverlaging zou de 
leeftijdscategorieen waarop het jeugdstrafrecht 
dan wel het volwassenenstrafrecht van toe-
passing is, aanzienlijk beinvloeden. 

Overzien we nu het resultaat van twaalf jaar 
wetgeving dan kunnen we constateren dat op 
civielrechtelijk gebied slechts eon belangrijke 
wetswijziging heeft plaatsgevonden nl. het 
horen van jeugdigen vanaf de leeftijd van 12 
jaar en ouder inzake het gezag. Ook op straf- 
rechtelijk gebied is de oogst schraal..n 
De verlaging van de burgerlijke meerderjarig- 



51 

heidsgrens is nog steeds geen feit en zal waar-
schijnlijk nog de nodige tijd op zich laten wach-
ten. De toegang tot de rechter is niet in aan-
zienlijke mate verbeterd. Het hoorrecht is inge-
voerd maar de minderjarige kan zelf nauwelijks 
een beroep op de rechter doen. Wetswijzigingen 
en wetsvoorstellen komen over als marginale 
aanpassingen waaruit geen duidelijke visie op 
een toekomstig jeugdbeleid, op dit gebied, blijkt. 
Volledigheidshalve dient hier nog opgemerkt te 
worden dat de Minister van Justitie bij de 
behandeling van de begroting (bij. Hand. II 
79/80, 15 800 VI nr. 2) toegezegd heeft een 
voorontwerp betreffende het ouderlijk gezag en 
de rechtspositie van de minderjarige in voorbe-
reiding te zullen nemen. 
Pas vorig jaar kwam de Commissie Anneveldt 
met voorstellen tot herziening van het straf-
recht voor jeugdigen. De Regering heeft de 
voorstellen in studie genomen. Hopelijk laat de 
uitvoering ervan niet te lang op zich wachten. 

5. Alternatieve sancties 
In het laatste deel van dit artikel zal gekeken 
worden wat het introduceren van alternatieve 
sancties voor jeugdigen betekent in het licht 
van een vergroting van de mondigheid en van 
de rechtspositie van jeugdigen die met het 
strafrecht in aanmerking komen. 
Het feit dat men de laatste jaren met alterna-
tieve sancties voor jeugdigen gaat experimen-
teren is niet louter toevallig. Het vloeit voort 
uit ontwikkelingen die zich in het buitenland 
voordoen, uit de discussie die op gang gebracht 
is naar aanleiding van de Experimenten van de 
Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties 
(Commissie Van Andel) en vooral uit de voor-
stellen van de Commissie Anneveldt zelf. De 
Commissie kreeg tevens de opdracht zich mede 
hierover te buigen. 
In een aparte bijlage van het Rapport Anneveldt 
brengt zij hierover advies uit. Zoals reeds uit het 
voorgaande moge blijken heeft de Commissie 
zich in haar voorstellen sterk gemaakt voor het 
toekennen van grotere zelfstandigheid en een 
betere rechtspositie voor de jongere. De 
Commissie ziet dan ook in het introduceren van 
alternatieve sancties een mogelijkheid de zelf-
standigheid en de weerbaarheid van de jongere 
te bevorderen. 



Uitgangspunt van de Commissie is dat de alter-
natieve sanctie vooral een opvoedkundige waarde , 
moet hebben en gericht moet zijn op gedrags-
verandering van de jongere in positieve zin. 
Hiertoe wil de Commissie de jongere via de 
sanctie confronteren met de gevolgen van zijn 
gedrag en met de nadelige effecten ervan voor 
de samenleving en het individu. De Conunissie 
pleit er vervolgens voor dat er `zo enigszins 
mogelijk een verband gelegd moet worden tus- 
sen de concrete inhoud van de altematieve 
sanctie in een bepaald geval en de aan de jeug-
dige verweten gedraging' (p. 71). Vooral op dit 
laatste, de koppeling tussen de daad en de straf, 
heeft de Commissie in haar Rapport veel na-
druk gelegd. Dit betekent dat de jongere ver-
antwoordelijk geacht wordt voor zijn strafbare 
gedraging en hiervoor gestraft dient te worden. 
Hierdoor benadrukt de Commissie de eigen ver-
antwoordelijkheid van de jongere. 
Ook uit de manier waarop de Commissie Anne- , 
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	veldt de alternatieve sancties heeft uitgewerkt 
blijkt dat zij een zware wissel trekt op het ver- 
antwoordelijkheidsgevoel van de jongere.* 
In het navolgende worden vijf `cases' beschre-
ven van alternatieve sancties waarna geprobeerd 
wordt na te gaan hoe het de rechtspositie en 
de mondigheid van de jongere ingeval hij een 
alternatieve straf opgelegd krijgt, vergaat. 
In dit verband dient nog opgemerkt te worden 
dat ook de Commissie Anneveldt in haar 
Interim-Advies aandacht gehad heeft voor 
mogelijk nadelige gevolgen van de alternatieve 
sanctie op de rechtspositie van de jongere. Zij 
stelt: `de toepassing van altematieve sancties 
zal ook niet ten koste mogen gaan van de 
rechtspositie van de verdachte, terwij1 tevens 
geen twijfel aanwezig mag zijn rond de schuld-
vraag' (p. 73). Andere nadelige gevolgen ziet 
de Commissie in de eventueel aanzuigende 
werking in die gevallen waar anders geen of een 
geringe reactie zou hebben plaatsgevonden en 
in een mogelijk grotere rechtsongelijkheid tus-
sen de verschillende arrondissementen. 

* your eon nadcre beschrijving van de uitwerking van 
alternatieve sancties door de Commissie Anneveldt, 
worth verwezen naar de bijdrage van T11. van der Minne-
Frank in JustitiEle Verkenningen nr. 5, 1983. 



Viff gevalsbeschnjvingen 
In het voorgaande is aangegeven dat men in het 
denken over (straf)recht voor minderjarigen 
een golfbeweging kan herkennen, waarbij de 
laatste 'golf' gekenmerkt wordt door een bena-
drukking van de versterking van de rechtsposi-
tie van de jongere. 
Naast de rechtspositie van de jongere benadnikt 
de Commissie Anneveldt ook sterk het pedago-
gisch karakter van de alternatieve sanctie. Bete-
kent dit dat met de introductie van de alter- 
natieve sanctie het tij Opnieuw wordt gekeerd? 
Of juist niet? Met behulp van onderstaande 
gevalsbeschrijvingen when wij een aantal ten-
denties in de alternatieve sancties illustreren. 

Het gaat om vijf alternatieve sancties die in 
1983 zijn opgelegd, vrij kort na de start van de 
experimenten met deze sancties in maart van 
dat jaar. Deze vijf sancties kunnen niet als 
representatief worden beschouwd voor alter- 

53 	natieve sancties voor jeugdigen in het algemeen. 
Aangenomen mag worden dat zeker in het 
eerste half jaar de diverse betrokkenen — 
kinderrechter, Officier van justitie, advocaat en 
coordinator-alternatieve sancties — nog zoeken-
de waren naar de beste, meest bevredigende 
wijze van werken. Ervaring met deze manier 
van afdoening was er nauwelijks, uitgezonderd 
in enkele arrondissementen waar reeds enige 
tijd werd geexperirnenteerd met dienstverle-
ning voor volwassenen. Het is zeer wel mogelijk 
dat sommige alternatieve sancties uit de begin-
periode van de experimenten kinderziektes ver-
toonden als gevolg van gebrek aan ervaring of 
een nog onvoldoende uitgewerkt beleid. 
Van de vijf hier te beschrijven alternatieve 
sancties is er een rnislukt. `Misluke wil in dit 
verband slechts zeggen, dat de desbetreffende 
jongere het opgelegde aantal uren (van het 
dienstverleningsproject) niet heeft volgemaakt; 
door diens eigen toedoen is het project niet 
afgemaakt. Met de term `misluke doelen wij 
dus niet op het niet bereikt zijn van bepaalde 
pedagogische of anderssoortige doelstellingen, 
die men met het opleggen van een alternatieve 
sanctie beoogt. Voor een goed begrip wordt in 
het kort aangegeven wat de functie van de 
coordinator in de verschillende proefarrondis-
sementen inhoudt. 



Per arrondissement is er een coordinator die 
bij elke alternatieve sanctie ingeschakeld wordt 
en die ervoor zorgt dat er bepaalde projecten 
voorhanden zijn (zowel leerprojecten als werk-
projecten). Meestal maakt ook hij, eventueel 
in overleg met een raadsman en de jongere, het 
voorstel op dat ter goedkeuring wordt aange-
boden aan de justitiele autoriteiten. 

Alternatieve sanctie I 
Het eerste geval betreft een 16-jarige jongen, 
die schuldig wordt bevonden aan diefstal d.m.v. 
braak. Hij is twee maal eerder met Justitie in 
aanralcing geweest; beide zaken zijn toen gese-
poneerd. Op initiatief van de advocaat (bij de 
zaak betrokken sinds het moment van inver-
zekeringstelling) en in Overleg met de coordina-
tor-alternatieve sancties wordt op de eerste zit-
ting een voorstel tot dienstverlening in een in-
stelling uit de verzorgende sector van 70 uur 
gedaan. De jongen volgt part-time onderwijs en 
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schooluren uitvoeren. Voorafgaand aan de 
zitting is er contact met de Officier van justitie 
geweest om te horen wellce straf hij denkt te 
eisen. Hoewel deze daar niet op in wil gaan, 
geeft hij te kennen eventueel wel in te stemmen 
met een alternatieve sanctie. De Officier van 
justitie wordt tevens gepolst, hoe hij staat 
tegenover het voor te stellen aantal uren. Op de 
zitting wordt het voorstel van 70 uur gedaan. 
De kinderrechter gaat alckoord en stelt vonnis-
wijziging uit tot een tweede, latere zitting. De 
jongen voert de dienstverlening volgens plan uit 
en wordt vervolgens op de slotzitting voorwaar-
delijk veroordeeld tot een maand tuchtschool 
onder aftrek van voorarrest met een proeftijd 
van eon dag. De Officier van justitie had op de 
eerste zitting een maand tuchtschool onvoor-
waardelijk met aftrek geeist. 

Alternatieve sanctie II 
Het tweede geval handelt om een 17-jarige 
jongen, die verdacht wordt van brandstichting. 
Hij is eon keer eerder met Justitie in aanralcing 
geweest, hetgeen resulteerde in een onvoor-
waardelijke veroordeling. Wanneer de jongen 
in voorlopige hechtenis wordt genomen, neemt 
de advocaat het initiatief tot een altematieve 
sanctie en overlegt met de coordinator-alter- 



natieve sancties over de mogelijkheid van een 
leerproject. De kinderrechter wil echter niet 
akkoord gaan met een leerproject, omdat hij de 
jongen daarvoor niet geschikt acht. Hij laat 
weten een voorstel tot dienstverlening wel te 
zullen accepteren. De voorlopige hechtenis 
wordt geschorst, nadat een project van 150 uur 
is gevonden. Gedurende zeven weken zal de 
jongen drie dagen per week in een ziekenhuis 
gaan werken (de jongen heeft geen werk en 
gaat niet naar school). De 150 uur wordt 
echter niet volgemaakt; na ongeveer 100 uur 
verschijnt hij niet meer in het ziekenhuis. Daar-
voor is hij al eens gewaarschuwd voor niet of te 
laat verschijnen. Op de zitting die volgt, wordt 
hij schuldig bevonden aan brandstichting en 
veroordeeld tot zes weken tuchtschool onvoor- 
waardelijk met aftrek van voorarrest (18 dagen) 
en een proeftijd van twee jaar. 

Alternatieve sanctie III 
55 	Het derde geval heeft betrekking op een jongen 

van 17 jaar, die is betrapt op het plegen van 
diefstal. Hij heeft al eens eerder met Justitie te 
maken gehad; de zaak is toen geseponeerd. Op 
het driehoeksoverleg wordt besloten hem niet 
te dagvaarden, maar hem een dienstverlenings-
project te laten uitvoeren. De coordinator-alter-
natieve sancties wordt verzocht een project 

. voor 24 uur te zoeken. De jongen wordt mee-
gedeeld, dat bij een succesvol verloop van de 
dienstverlening de zaak onvoorwaardelijk zal 
worden geseponeerd. Gaat hij niet akkoord met 
deze dienstverlening of voltooit hij het project 
niet, dan wordt hij alsnog gedagvaard. Beoor-
deling zal geschieden op basis van rapportage 
van de coordinator en een verslag van de jongen 
zelf. De jongen heeft in zijn vakantie 24 uur bij 
een gemeentelijke plantsoenendienst gewerkt, 
waarna een onvoorwaardelijk sepot is gevolgd. 
Er is bij dit geval geen advocaat betrokken 
geweest. 

Altematieve sanctie IV 
De vierde alternatieve sanctie is opgelegd aan 
een 16-jarige jongen, die schuldig is bevonden 
aan diefstal. Hij is nooit eerder met Justitie in 
aanraking geweest. De jongen wordt gedagvaard 
en op de zitting wordt door de Officier van 
justitie de mogelijkheid van een alternatieve 
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sanctie geopperd. Er wordt voorgesteld dat de 
jongen en zijn raadsman samen met de coordi-
nator-alternatieve sancties een dienstverlenings-
project van 40 uur gaan zoeken. Vonniswijziging 
wordt uitgesteld met de aantekening, dat bij 
nict volbrengen van de dienstverlening een ver-
oordeling van e'en maand tuchtschool onvoor-
waardelijk zal worden uitgesproken. Het project 
dient niet meer ter goedkeuring te worden aan-
geboden aan de justitiele autoriteiten. Als gevolg 
van problemen bij het vinden van een project 
(niet of nauwelijks projecten voorhanden) wordt 
pas na enkele weken een project gevonden 
(meehelpen bij de verhuizing van een instelling 
tijdens de zomervakantie), zodat ten tijde van 
de tweede zitting de dienstverlening nog niet is 
afgerond. De jongen wordt daarop voorwaarde-
lijk veroordeeld tot Oen maand tuchtschool met 
een proeftijd van zeven dagen met als bijzondere 
voorwaarde de resterende acht dagdelen binnen 
die zeven dagen te voltooien. 

Alternatieve sanctie V 
Het laatste geval heeft betrelcicing op een 
16-jarige jongen, die wordt verdacht van dief-
stal en twee gevallen van opzettelijke vernieling. 
Hij is al herhaalde malen met Justitie in aan-
raking geweest, wat onder meer resulteerde in 
een voorwaardelijke en den onvoorwaardelijke 
veroordeling. De jongen wordt in voorlopige 
hechtenis genomen, maar deze wordt onmiddel-
lijk geschorst nadat de advocaat een voorstel 
tot dienstverlening heeft gedaan. De coordinator-
alternatieve sancties weet een project te vinden 
bij de gemeentelijke plantsoenendienst. De 
kinderrechter gaat akkoord met een werkplan 
van 60 uur, uit te voeren in de zomervakantie. 
De dienstverlening verloopt geheel naar wens. 
Tijdens de slotzitting wordt de jongen vrijge-
sproken voor een geval van vernieling wegens 
het ontbreken van wettig bewijs. Hij wordt 
schuldig bevonden aan de diefstal en het andere 
geval van vemieling. Daarop volgt een schuldig-
verklaring zonder oplegging van straf. 
Tot zover deze gevalsbeschrijvingen. Het is 
goed nognaals te benadruklcen, dat deze vijf 
alternatieve sancties geen representatief beeld 
vonnen voor altematieve sancties voor jeugdi-
gen in het algemeen. Zo gaat het in deze geval-
len uitsluitend om jongens, terwijl in sommige 



arrondissementen reeds meerdere malen meisjes 
een alternatieve sanctie opgelegd hebben ge-
kregen. Verder zien wij dat een van de vijf pro-
jecten is mislukt; dit betekent echter niet dat 
over het geheel genomen 20% van de projecten 
niet wordt afgemaakt. Voor zover bekend ligt 
dat percentage lager. 
Het feit dat slechts een van bovenstaande alter- 
natieve sancties volgens het zogenaamde 
Officiersmodel* is toegepast (zie alt. sanc. III) 
is evenmin tekenend voor de situatie in het land. 
In sommige arrondissementen gaat de voorkeur 
duidelijk uit naar toepassing van alternatieve 
sancties in het kader van het officiersmodel, 
hetgeen zich weerspiegelt in de aantallen: veel 
alternatieve sancties volgens het officiersmodel, 
weinig alternatieve sancties tijdens de zitting 
door de lcinderrechter opgelegd (= zittings-
model). 
Nu ging het er ons ook niet om een beeld te 
schetsen van het verloop van de experimenten 

57 	met alternatieve sancties voor jeugdigen. De 
beschrijving van vijf alternatieve sancties is in 
eerste instantie bedoeld om te illustreren, dat 
bij de toepassing van deze sancties versterlcing 
van de rechtspositie van de jongere en bereiken 
van pedagogische doelstellingen in het belang 
van de jeugdige niet altijd hand in hand gaan. 
Daarnaast constateren wij zowel wat betreft de 
rechtspositie van de jongere als de doelstel-
lingen van de alternatieve sancties, onduidelijk-
heden. Enkele daarvan zullen wij hieronder de 
revu laten passeren. 

Bij Alternatieve sanctie I worden wij gecon-
fronteerd met het verschijnsel, dat de jongere 
in de persoon van zijn raadsman tijdens de zit-
ting een voorstel doet voor toepassing van een 
bepaalde straf (i.c. dienstverlening) en boven-
dien min of meer zijn eigen strafmaat bepaalt 
(in dit geval 70 uur). Wij hebben gezien dat de 
Officier van justitie er weinig voor voelt voor 
de zitting te marchanderen over een bepaalde 
straf. In zekere zin geldt dit ook voor veel 

* Onder Officiersmodel wordt verstaan dat de 
Officier (eventueel op het driehoeksoverleg — indien 
aanwezig —) afziet van verdere vervolging hetzij via 
uitstel van de beslissing tot al dan niet vervolgen het-
zij via een voorwaardelijk sepot, op voorwaarde dat 
de jongere een alternatieve sanctie uitvoert. 



advocaten: door het overleg met de Officier te 
openen geven zij impliciet te kennen uit te gaan 
van de schuld van hun client, terwlil die toch 
eerst op de zitting nog moet worden vastgesteld 
(dat het in alle gevallen om een bekennende 
verdachte gaat, mag daarbij geen rol spelen). 
Tegellikertlid zijn advocaten bang de boot te 
missen; d.w.z. de mogelijkheid van een alter-
natieve sanctie voor hun client verloren te laten 
gaan door bijv. een te gering aantal uren dienst-
verlening voor te stellen, of juist een veel te 
groot aantal uren. Anderen zijn bang de kans op 
een alternatieve sanctie voor hun client te ver-
spelen door in een (te) laat stadium — pas op 
de zitting — met een voorstel te komen. Wij 
zien bij dit verschijnsel dat de beschermings-
gedachte (de jongere is meer gebaat met een 
alternatieve sanctie dan met een traditionele 
sanctie) om de voorrang strijdt met het rechts- 

. positionele denken (het is niet aan de jongere en 
diens raadsman om straf en strafmaat te bepa- 
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	len en bovendien is de schuld van de jongere 
nog niet officieel vastgesteld). 
Bij de Alternatieve sancties II en V zien wij dat 
deze worden opgelegd in het kader van de 
schorsing van voorlopige hechtenis. Op deze 
wijze kan worden tegemoet gekomen aan het 
veelvuldig geuite bezwaar dat er teveel tijd zit 
tussen het plegen van het delict en de uiteinde-
lijke justitiele afdoening. Bij schorsing van de 
voorlopige hechtenis wordt onmiddellijk be-
gonnen met de tenuitvoerlegging van de straf, 
nl. het verrichten van dienstverlening. Daar 
staat tegenover dat de jongere niet officidel, 
op een zitting van de kinderrechter schuldig 
wordt bevonden aan het plegen van een delict, 
waarna een veroordeling volgt. Waar dat op kan 
uitdraaien, zien wij bij Alternatieve sanctie V: 
de jongen wordt voor een van de tenlaste ge-
legde feiten vrijgesproken, nadat hij al dienst-
verlening heeft verricht. Daar kan men aan toe-
voegen, dat men bij de vaststelling van het aan-
tal uren dienstverlening ten onrechte is uitge-
gaan van drie delicten. 
Met uitzondering van Alternatieve sanctie IV 
zijn alle projecten steeds voorgelegd aan de 
justitiele autoriteiten teneinde hun toestem-
ming te krijgen. Wij hebben gezien dat in den 
geval dit heeft geleid tot weigeren van het 
gedane voorstel (een leerproject) wegens ver- 



meende ongeschiktheid van de desbetreffende 
jongen. In het belang van de jongere gaf de 
lcinderrechter de voorkeur aan een dienstver-
leningsproject. 
Bij Alternatieve sanctie IV daarentegen zien 
wij dat de justitiele autoriteiten slechts belang 
lijken te hechten aan het aantal uren en het 
type alternatieve sanctie: dienstverlening in dit 
geval. Aan jongere, raadsman en coordinator 
wordt de precieze invulling (soort werk, 
projectplaats) overgelaten. Dit suggereert toe-
kenning van enige mondigheid aan de jongere 
wat betreft de keuze van een alternatieve 
sanctie. Daar staat tegenover dat de keuze aan 
projecten — en dat geldt overigens ook voor 
andere arrondissementen dan waar dit geval 
zich afspeelt — over het algemeen gering is en 
het meer een kwestie is van gebruik maken van 
voorhanden zijnde mogelijkheden. 
Daarmee komen wij op het volgende punt. 
Met uitzondering van het eertijds voorgestelde 

I  59 	leerproject, heeft men geen kans gezien een 
relatie te leggen tussen de aard van het gepleeg-
de delict en de aard van de dienstverlening. 
Aan een belangrijke doelstelling van de alter- 
natieve sancties, nl. een jongere te confronteren 
met de gevolgen van zijn laakbaar gedrag wordt 
daarmee voorbij gegaan, weliswaar niet doel-
bewust, maar op grond van praktische omstan-
digheden. Het aantal beschikbare en aangepaste 
projectplaatsen is nog steeds gering. 
Over de relatie tussen de ernst van het gepleeg-
de delict en de duur van de alternatieve sanctie 
is op basis van genoemde vijf gevallen weinig 
te zeggen. Er zijn wel enkele verschillen in dat 
opzicht tussen de arrondissementen aan te 
wijzen, maar dat is nog niet systematisch onder-
zocht. Zoals de Commissie Anneveldt voor-
stelde zal nagegaan moeten worden of het intro-
duceren van alternatieve sancties geen te grote 
rechtsongelijkheid tussen de verschillende arron-
dissementen teweeg brengt. 
Bij Alternatieve sanctie III is geen advocaat 
betrokken geweest. Weliswaar wordt de jongere 
de keuze geboden tussen dienstverlening en 
dagvaarding, maar men mag zich afvragen of 
hij zich werkelijk vrij voelt — of in staat geacht 
kan worden — die keuze te maken. Voor de 
jongere is meestal doorslaggevend dat hij door 
het aanvaarden van een alternatieve sanctie 



een strafblad kan vemiljden. Van een advocaat 
mag verwacht worden dat hij die keuze wel kan 
maken met, in het achterhoofd de belangen 
van zijn client. loch mag in deze niet voorbij 
gegaan worden aan het feit dat door deze 
mogelijkheid van afdoening op Officiersniveau 
de jongere een dagvaarding en alle gevolgen 
van dien, wordt bespaard, waar bij ontbreken 
van deze mogelillcheid van afdoening dit wel-
licht niet het geval zou zijn geweest. Men dient 
echter in deze gevallen ook oog te hebben voor 
de mogelijkheid van een aanzuigende werking, 
waar ook de Commissie Anneveldt voor ge-
waarschuwd heeft. Bekeken zal moeten worden 
of niet vaker een altematieve sanctie wordt 
opgelegd waar voorheen de zaak zonder meer 
geseponeerd zou zijn geworden. 
Uit bovenstaande opmerkingen zou men kun- 
nen concluderen, dat bij toepassing van alter- 

. natieve sancties de rechtspositie van de jongeren 
nogal eens in het geding is en dat daarnaast ook 

60 	bepaalde pedagogische doelstellingen (na te 
streven in het belang van de jongere) niet be-
reikt worden. Men zou zich dus kunnen af-
vragen in hoeverre de introductie van de alter-
natieve sancties eerder genoenide golfbeweging 
— met als laatste golf benadrulcicing van de ver-
sterking van de rechtspositie van de jeugdige — 
zal bevestigen. Wij hebben wat dat betreft be-
paalde zwakke punten laten zien. Tegenover 
die zwakke punten staat echter wel dat alter-
natieve sancties in bepaalde opzichten aan de 
eigen verantwoordelijkheid van de jongere hoge 
eisen stellen. Zo ondergaan zij, niet langer 
passief, een straf, maar voeren zelf binnen een 
gestelde termijn een bepaald project uit. Dat 
project staat misschien niet altijd in een directe 
relatie tot het gepleegde delict, maar stelt wel 
zekere eisen aan de jongeren, die bij een meer 
traditionele wijze van afdoening niet waren ge-
steld, zoals bijv. het op tijd komen op de pleats 
van het project, het in sommige gevallen voor 
het eerst geconfronteerd worden met een ar-
beidssituatie, het afmaken van bepaalde Iclus- 
sen, het zich houden aan afspraken enz. 
Daar komt bij dat hoewel het initiatief tot een 
alternatieve sanctie meestal van derden afkom-
stig is — in de vijf gevalsbeschrijvingen zagen we 
de advocaat en de Officier van justitie als ini-
tiatiefnemers —, het voorstel door de jongere 



zelf of namens hem door zijn raadsman moet 
worden gedaan. Alternatieve sanctie III vormt 
daarop enigszins een uitzondering, omdat daar 
een voorstel wordt gedaan tijdens het driehoeks-
overleg door den van de partners uit dit over-
leg: voor de jongere was het slechts een kwestie 
van ja of nee zeggen. De verantwoordelijkheid 
het project tot een goed einde te brengen, ligt 
bij de jongere zelf. In zoverre legt het werken 
met alternatieve sancties wel degelijk de nadnik 
op mondigheid en eigen verantwoordelijkheid 
van de jongere. 
Het is nu nog te vroeg om een antwoord te 
geven op de vraag welke richting het opgaat 
met de rechtspositie van de jongere ingeval van 
oplegging van alternatieve sancties. Er zijn 
kleine aanwijzingen dat er voor gewaakt moet 
worden dat het opleggen van alternatieve 
sancties de rechtspositie van de jongere niet 
verzwakt. Andere verschijnselen wijzen veeleer 
op een voortgaan in de richting van een toe- 

61 nemende mondigheid. De experimenten duren 
nog ruim een jaar voort, waarna kan blijken of 
bepaalde, hierboven beschreven facetten kin-
derziektes waren en zich een andere ontwilcke-
ling heeft voorgedaan. 

6. Slotopmerking 
In het voorgaande is een globaal overzicht 
gegeven van de rechtspositie van minderjarigen 
zowel in het civiele jeugdrecht als in het jeugd-
straf(proces)recht.* Gepoogd is de verande-
ringen die de laatste jaren op handen zijn, 
vooral op straf(proces)rechtelijk gebied te 
schetsen. 
Uitgangspunt van de wetgeving in het civiele 
recht is nog steeds de minderjarige die onder 
gezag staat tot zijn meerderjarigheid en hande-
lingsonbekwaam is. Ook in het strafrecht 
worden minderjarigen rechtswaarborgen ont-
houden omdat deze niet in het belang van de 
jeugdige zouden zijn. Gesteld kan worden dat 
deze uitgangspunten zich niet verdragen met 

* In deze bijdrage is niet ingegaan op de rechts-
positie van de jeugdigen behorend tot etnische 
minderheden. Hun rechtspositie wordt door hun 
status in vele gevallen nog extra bezwaard. In een 
volgende bijdrage zal aan de problematiek van 
etnische minderheden en hun rechtspositie aandacht 
geschonken worden. 



een versterking van de rechtspositie van jeug-
digen. 
Uit de aangehaaide rapporten, preadviezen en 
artikelen is duidelijk naar voren gekomen dat 
men deze uitgangspunten of totaal 	wijzi- 
gen of wil afzwakken omdat ze niet meer 
beantwoorden aan de maatschappelijke reali-
teit waarin jongeren wel degelijk voor hun eigen 
verantwoordelijkheid geplaatst worden en er 
ook op aangesproken worden. 
Met name het Rapport Sanctierecht voor 
Jeugdigen bevat een duidelijk pleidooi voor 
het toekennen van een sterkere rechtspositie 
aan jeugdigen. De tendens rechtsregels en 
rechtswaarborgen te toetsen aan internationale 
verdragen m.n. aan het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens is een duidelijke stap 
in die richting. Altematieve sancties kunnen 
onder bepaalde voorwaarden, hier ook toe bij-
dragen. 
Zoals reeds gezegd heeft de Minister van 

62 Justitie de voorstellen van de Commissie Anne-
veldt in studie genomen en toegezegd met een 
voorontwerp van wet te komen met betrekking 
tot het ouderlijk gezag en de rechtspositie van 
minderjarigen. 
Nu zitten aan deze hervomiingen wel een aan-
tal haken en ogen, waarvan de voomaamste 
de financien betreft. Zoals bekend bestaat er 
thans nauwelijks financiele ruimte om veran- 
deringen door te voeren waarbij een beroep op 
de schatkist gedaan zou moeten worden. 
Toch is het niet zo dat hervormingen altijd 
noodzakelijkerwijs met veel kosten gepaard 
zouden moeten gaan. Enerzijds zou een ver-
sterking van de rechtspositie van de jeugdigen 
— met name door de mogelijkheid om in 
beroep te gaan — een extra belasting kunnen 
betekenen voor de rechterlijke macht. Ander-
zijds zou bijvoorbeeld de opheffing van het 
driehoeksoverleg weer een verlichting van hun 
taak kunnen betekenen. 
Indien tussen uitgaven en besparingen een 
zeker evenwicht gevonden zou kunnen worden, 
biedt dit zeker de mogelijkheid een aantal 
buitengewoon belangrijke vemieuwingen in 
het civiele en in het jeugdstraf(proces)recht 
door te voeren. 
Het erkennen van een mondige jeugd is Met 
genoeg. Die mondigheid moet ook gestalte 



krijgen in een daadwerkelijke versterking van 
de rechtspositie van de jongeren. 
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Het belang van het kind en 
visies op ouderschap • 

door drs. M. M. J. van Ooijen-Houben* 

Inleiding 
In dit artikel wordt de opvoedingsfunctie van 
ouders en haar samenhang met visies op het 
belang van het kind belicht. 
De eerste paragraaf geeft een korte schets van 
de verschuiving in de betekenis van de ouders 
bij de opvoeding van het kind, zoals die in 
de loop van de tijd, met name vanaf het begin 
van de 19e eeuw, heeft plaatsgevonden. In de 
tweede paragraaf wordt beschreven, hoe het 
belang van het kind naar nu heersende pedago-
gische inzichten zou kunnen worden ingevuld; 

66 op basis hiervan wordt dan een aantal voor-
waarden geformuleerd, waaraan de opvoed-
kundige functie van ouders idealiter zou moe-
ten voldoen. 
Het accent zal hierbij liggen op de situatie bij 
uithuisplaatsingen. 
In de derde paragraaf zal vervolgens de huidige 
praktijk bij uithuisplaatsingen van lcinderen 
worden nagetroklcen. Hierbij wordt deze prak-
tijk bezien in het licht van het belang van het 
kind, zoals dat in paragraaf 2 genormeerd is. 
Het artikel heeft betrelcking op jonge Icinderen 
tot ongeveer 10 jaar. Deze kunnen hun belang 
het minst zelf uitdrulcken en behartigen en zijn 
daarom afhankelijk van de invulling die vol-
wassenen daaraan geven. Zij zijn daarom als 
meer kwetsbaar en beschermingsbehoeftig te 
beschouwen dan oudere lcinderen. 

1. De opvoedlcundige functie van ouders in 
historisch perspectief 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de 
verandering in visie op de opvoeding binnen het 
gezin in de 19e en 20e eeuw. Op globale wijze 
wordt geschetst, hoe, parallel aan de in het 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
team Kinderbeseherming van de Coiirdinatiecommissie 
Wetensehappelijk Onderzoek Kinderbescherming. 



openingsartikel uiteengezette wijziging van de 
positie van het kind, de taak en de verantwoor-
delijkheid van de ouders zich in de loop van de 
tijd heeft ontwikkeld en hoe de opstelling 
tegenover kinderen, die tegenwoordig van 
ouders verwacht wordt, historisch gegroeid is. 
Sinds de 19e eeuw is het gezin zoals wij dat 
tegenwoordig kennen — en dat bestaat uit 
vader, moeder en kind(eren) — meer en meer 
geprofileerd als een zelfstandige eenheid, die 
niet meer is ingebed in het grotere geheel der 
familie. 
Rang (1982) noemt het opvoeden van kinde-
ren als een van de functies van het gezin, die 
in de loop van de tijd een vrij sterke wijziging 
heeft ondergaan. Lange tijd — tot in de 18e 
eeuw — achtte men geen fundamenteel verschil 
aanwezig tussen volwassenen en kinderen na 
ongeveer hun zevende jaar. 
Jonge kinderen worden niet als `opvoedbaar' 
beschouwd en de ouders bekommeren zich dan 

67 	ook voornamelijk om de lichamelijke verzorging. 
Intieme banden en individuele aandacht waren 
niet aan de orde en daarom geheel onderge-
schikt aan materiele behoeftenbevrediging en 
ordehandhaving binnen het gezin. 
In de 18e eeuw ontstaat er een onderscheid 
tussen de kinder- en de volwassenenwereld. 
Hierdoor groeit aanvankelijk een grote afstand 
tussen ouders en lcinderen. In adellijke en 
burgerkringen worden kinderen uit de wereld 
der volwassenen geweerd. Ze worden, als men 
zich dat kan veroorloven, uit huis gedaan en 
door een min opgevoed, of ze worden door het 
personeel opgevoed. Er is een harde discipline-
ring en geringe vertrouwelijkheid tussen ouders 
en kind. Ook in de lagere ldassen bemoeien de 
ouders zich weinig met de opvoeding van hun 
kinderen. Deze worden veel aan hun lot over-
gelaten en al jong in het arbeidsproces opge-
nomen. 

In de loop van de 19e-eeuw veranderen de 
visies op opvoeding, onder invloed van de 
ideeen van verlichting en rationalisme en wel-
licht ook — zoals Roling oppert — onder in-
vloed van het feit dat het door het dalen van 
de kindersterfte de moeite waard wordt zich 
meer met kleine kinderen bezig te gaan houden. 
Men ziet sociale problemen als oplosbaar en 



is van mening dat de opvoeding veel kan bij-
dragen aan de vorming van de persoonlijkheid. 
Met name in de tweede helft van de 19e-eeuw 
wordt, vooral in burgerkringen, veel betekenis 
gehecht aan de invloed van het gezinsleven op 
de geestelijke ontwikkeling van lcinderen. Er 
worden nu hoge eisen aan de opvoeding ge-
steld en voor de ouders acht men een duidelijke 
taak in het opvoeden van hun kinderen weg-
gelegd. 
In burgergezinnen wordt met name aan de 
moeder een steeds belangrijkere rol toebe-
dacht in de opvoeding. Opvoeding in het ge-
zin, zoveel mogelijk door de eigen ouders, 
wordt in het belang van het kind en in het 
belang van de maatschappij geacht. Hiervan 
getuigt bijv. een uitspraak van Scheltema uit 
1870: `Opvoeding in gezinnen is beter om zo 
ons yolk te voorzien van een degelijke kern 
van burgers' (Internaat, 1981). 
Opvallend is, dat in deze tijd ook de pleeg- 

68 	zorg opkomt. Niet in de oude vorm van uit- 
besteding, maar als mogelijkheid om een kind, 
dat niet bij de eigen ouders kan opgroeien, 
betere kansen te geven. 
Tegen het einde van de vorige eeuw ontstaat 
er een steeds grotere neiging harde drilmetho-
den in de kinderopvoeding af te keuren; de op-
voeding moet geschieden door banden van 
warmte en genegenheid en door een liefdevolle 
behandeling van het kind, verder moet zij 
gericht zijn op gewetensvonning. 
Dit brengt een meer intensieve bemoeienis 
met het kind met zich mee. 

Dit idee, dat ouders en met name de moeder, 
het kind zouden moeten omringen met affec-
tieve bemoeienis, breidt zich in de 20e-eeuw 
ook uit tot niet-burgerkringen. Door het ont-
staan van allerlei instellingen op het gebied van 
opvoeding — scholen bijv. — en door de geste-
gen welvaart is het accent van de opvoeding 
binnen het gezin steeds meer op de loester-
functie' (Rating, 1982) komen te liggen. Het 
gezin wordt in de loop van deze eeuw in toe-
nemende mate gezien als plek waar het jonge 
kind met warmte en genegenheid bejegend 
wordt of om met Rating te spreken: als 'toe-
vluchtsoord in een harteloze samenleving'. 
De betekenis van de opvoedingsfunctie van de 



ouders ontwikkelt zich steeds meer van een 
materieel-lichamelijke naar een meer affectieve, 
zoals de waarde die aan kinderen wordt ge-
hecht ook verandert van een economische in 
de richting van een meer affectieve. Pedago-
gische en ontwikkelingspsychologische theorie-
vorming en onderzoek, die in de 20e-eeuw tot 
bloei komen, schragen deze betekenis van de 
opvoedingsfunctie van ouders door het belang 
ervan voor een gezonde ontwilckeling van het 
kind aan te tonen. 
De theorievorming heeft in deze eeuw ook de 
aandacht gericht op het jongere kind. De 
overtuiging is gegroeid, dat het opvoedings-
milieu in de eerste levensjaren van groot belang 
is voor de latere persoonlijkheidsontwikkeling. 

Van ouders van nu wordt dus een andere op-
stelling tegenover hun kinderen verwacht dan 
van ouders van vroeger; hetzelfde geldt voor 
vervangende ouders en voor werkers in de 

69 	kinderbescherming. 

2. Een pedagogische invulling van het belang 
van het kind 
In paragraaf 1 is geschetst, hoe de opvoedings-
functie van ouders in onze tijd affectieve be-
tekenis heeft gekregen en hoe ze is uitgegroeid 
tot een `koesterfunctie'. 
Er zijn pedagogische theorieen, die de koester-
functie van het gezin en van de ouders expli-
ciet aangeven en die de waarde ervan voor het 
belang van het kind belichten. Deze theorieen 
hebben invloed gehad op de opvoedingsprak-
tijken in onze westerse wereld; tegelijkertijd 
lcunnen ze gezien worden als exponent van een 
historisch gegroeide visie op opvoeding. De 
psycho-analyse bijv. wijst op fasen in de ont-
wikIceling van een kind, waarop de ouders ade-
quaat zouden moeten inspelen en op identifi-
catie met ouderfiguren. De rol van de ouders 
in de geestelijke ontwikkeling van het kind 
wordt hier duidelijk naar voren gehaald. Nog 
sterker zien we ideeen over de koesterende rol 
van de ouders in de 'attachment'-theorie van 
John Bowlby, alsook in de studies en nieuwere 
bewerkingen die op grond van zijn theorie 
hebben plaatsgevonden. 
De theorie van Bowlby is voor het pedagogische 
denken van onze tijd naar ons idee zeer belang- 



rijk geweest. Daarom willen we van deze theorie 
in een eerste deel van deze paragraaf een 
nadere, maar globale en summiere, beschrij-
ving geven. 
In een tweede deel zal dan worden beschreven 
welke voorwaarden vanuit de theorie van 
Bowlby kunnen worden geformuleerd ten aan-
zien van de opvoedkundige functie van ouders, 
met name in gevallen waarin het ouderlijk 
milieu dermate problematisch is, dat een uit-
huisplaatsing wordt overwogen. 

2.1. De waarde van gehechtheidsrelaties: 
Bowlby 
Bowlby ontwikkelde zijn theorie in de jaren 
vijftig op grond van onderzoelcingen naar de 
ontwildceling van kinderen in internaten. Hij 
kwam tot de stelling dat het ontbreken van 
hechte banden met een moederfiguur voor een 
jong kind funeste gevolgen kan hebben en kan 
leiden tot een affectieloze en delinquente per- 
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werkt in de jaren daarna. Hij combineert in de 
nieuwe versies van zijn theorie (1971, 1975, 
1980) gegevens uit ethologie, psycho-analyse 
en regelsysteemtheorie. 
Kern van zijn theorie is het begrip 'attachment' 
of 'gehechtheid'. 
Dit begrip wordt algemeen gedefuneerd als een 
relatief duurzame affectieve relatie tussen een 
kind en een of meet specifieke personen met 
wie het kind regelmatig interacteert (Opvoeden, 
1982). 
Een goede gehechtheidsrelatie tussen het kind 
en zijn moederfiguur in de vroegkinderlijke 
jaren — vooral voor het derde levensjaar — is 	- 
volgens Bowlby van groot belang voor de ont- 
wildceling van de geestelijke gezondheid 
('mental health') en het aanpassingsvermogen 
('adaptability') van het kind. 
Een kind dat in zijn vroege jeugd een goede 
gehechtheidsrelatie heeft gehad zal een grote 
hoeveelheid zelfvertrouwen ontwikkelen en 
vertrouwen in anderen waar dat noodzakelijk 
is. Een gehechtheidsrelatie komt tot stand door 
'attachmentgedrag', dat zowel vanuit het kind 
als vanuit de moeder wordt getoond; de ge-
hechtheid ontwikkelt zich in voortdurende 
interactie tussen moeder en kind. 
Bowlby ziet attachmentgedrag als biologisch 



bepaald en als functioneel in het streven naar 
overleving van de menselijke soort. 
Hij onderscheidt drie soorten gehechtheids-
relaties: 1. de veilige gehechtheid; 2. de vermij-
dende gehechtheid; 3. de afwerende gehecht-
heid. De laatste twee zijn vormen van een 
angstige gehechtheid. Een dergelijke gehecht-
heidsrelatie tussen kind en moederfiguur zou 
kunnen ontstaan door overprotectie of door 
verwaarlozing van het kind door de moeder-
figuur; deze zou kunnen leiden tot een slechte 
geestelijke gezondheid, c.q. tot een affectie-
loze en delinquente persoonlijkheid; er worden 
ook verbanden gezien met autisme en fobieen. 

Een veilige gehechtheid kan zich ontwikkelen 
in een opvoedingsarrangement, dat gekenmerkt 
wordt door stabiliteit, continuiteit en sensitivi-
teit t.a.v. de behoeften en verwachtingen van 
het kind. 
Bij een veilige gehechtheid dient de relatie 
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potentieel bedreigende situaties wordt de nabij-
heid van de gehechtheidsfiguur gezocht) en als 
exploratiebasis (de gehechtheidsfiguur stimu-
leert de neiging de wijdere wereld te leren 
kennen). Mede hierdoor wordt door een veilige 
gehechtheid ook een gunstig klimaat gescha-
pen voor een goede cognitieve ontwilckeling. 
Bowlby's theorie heeft aanleiding gegeven tot 
nader empirisch onderzoek: de meest directe 
op de theorie aansluitende operationalisatie 
van het begrip `gehechtheid' is geconstrueerd 
door Ainsworth (1972). Zij ontwierp een ge-
standaardiseerde procedure, de zogenaamde 
'Strange Situation'. Hierbij wordt het hech-
tings- en exploratiegedrag van jonge kinderen 
geobserveerd in een lab oratoriumsetting, waar-
bij de gehechtheidsfiguur en een voor het kind 
vreemde persoon afwisselend aan- en afwezig 
zijn bij het kind. Aldus wordt de kwaliteit van 
gehechtheidsrelaties gemeten (zie ook Mahler 
et al., 1978). 
Opgemerkt kan worden dat dit empirisch 
fundament vrij smal is: de 'strange situation' 
is alleen toepasbaar op zeer jonge kinderen en 
in laboratoriumsettings. Echt longitudinaal 
onderzoek over de ontwikkeling van de ver- 
schillende kwaliteiten gehechtheidsrelaties met 
behulp van de door Ainsworth ontwikkelde 



procedure ontbreekt. Er zijn een groot aantal 
onderzoekingen geweestpwaarbij men op min-
der directe wijze maar wel op basis van Bowlby's 
theorie heeft gekeken naar de effecten van het 
ontbreken van een (veilige) gehechtheid in de 
vroege kinderjaren. Ook treft men enkele 
aanknopingspunten aan in de literatuur 
(Riksen-Walraven, 1983; Junger-Tas, 1983). 
In deze studies komt men veelal tot de conclu-
sie dat er een samenhang is tussen de kwaliteit 
van de vroegkinderlijke hechting en factoren 
die een meer of minder gunstige sociaal-emo-
tionele ontwikkeling indiceren. Zo is bijv. in 
onderzoek aangetoond dat kinderen die op 
jonge leeftijd voor langere tijd in grootschalige 
tehuizen opgenomen waren en die geen hechte 
banden hadden met een ouderfiguur buiten 
het tehuis, stoomissen vertoonden. Genoemd 
kunnen worden: hospitalisatieverschijnselen, 
vastklampend gedrag, grote afhankelijkheid, 
zeer veel aandacht vragen, ongedifferentieerde 
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en vooral: verminderd vermogen om op latere 
leeftijd affectieve banden aan te gaan en slechte 
adaptieve vermogens. 
Bischof (1975) poneert op grond van voor-
nainelijk ethologische observaties bij dieren de 
these dat het ontbreken van goede gehecht-
heidsrelaties tot gevolg kan hebben dat een 
kind zich in de puberteit niet los kan maken 
van de -gehechtheidsfiguur c.q. moederfiguur, 
het kind zou niet in staat 'zijn tot het aangaan 

, van kwalitatief goede bindingen met anderen*. 
Uit al deze gegevens komt een goede gehecht-
heid als een zeer belangrijke voorwaarde voor 
een goede sociaal-emotionele ontwikkeling 
van een kind naar voren; de gegevens onder- 
steunen hiermee het uitgangspunt van Bowlby's 
theorie dat een jong kind een gehechtheids- 
relatie met een ouderfiguur nodig heeft. 

De theorie van Bowlby is veelomvattend en 
van groot praktisch-pedagogisch belang. 
Bowlby staat een liefdevolle opvoeding en een 

* Overigens.acht 13ischof het aangaan van hindingen 
bij dieren en mensen met andere soortgenoten 
funetioneel your het instandhouden van de soort, 
zodat het hebben van goo& gchechtheidsrelaties 
in de vrocgc kinderjaien ook biologische .waarde 
zou hebben: 	- 



sterke betrokkenheid van de ouders op het 
kind voor. 
Er is echter ook kritiek geuit op zijn ideeen, 
deze richt zich o.a. op de omschrijving van het 
opvoedingsdoel `geestelijke gezondheid' en 
`aanpassingsvermogen'. Dit doel van de opvoe-
ding wordt als vaag, onuitgewerkt en ook 
onvolledig aangemerkt, omdat een moreel 
aspect hierin ontbreekt. De kritiek richt zich 
ook op Bowlby's stelling dat het de (genetisch 
daartoe voorgeprogrammeerde) moeder zou 
zijn, die door continue aanwezigheid en sensi-
tieve interactie met het kind de belangrijkste 
gehechtheidsfiguur voor het kind zou moeten 
vormen. Dit legt een zware verantwoordelijk-
heid op de schouders van de moeder. 
In recente studies heeft men nagegaan of het 
inderdaad alleen de moeder is, met wie.een 
kind een intieme veilige gehechtheid zou kun-
nen ontwikkelen. Deze studies nu tonen aan 
dat jonge kinderen ook met hun vaders en 
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gehechtheidsrelaties kunnen aangaan, en dat 
een exclusieve moeder-kind gehechtheid voor 
het kind eerder beperkend kan zijn. Een `ver-
breding van het opvoedingsmilieu' zou de kan-
sen op overprotectie of verwaarlozing zelfs 
verminderen (Opvoeden, 1982). 
Deze studie van Van IJzendoorn-et al. laat, 
bovendien zien, dat uit een reeks van onder-
zoeken naar voren is gekomen dat het voor het 
tot stand komen van een veilige gehechtheids-
relatie niet noodzakelijk is, dat de gehechtheids-
figuur continu aanwezig is: niet de kwantiteit 
van een relatie is in deze belangrijk, maar de 
kwaliteit. Voor deze kwaliteit is sensitiviteit 
en regelmatige interactie wel essentieel.. 

. Het lijkt erop dat we kunnen stellen, dat het 
heden ten dage voor een jong kind van beling 
kan worden geacht, dat het een veilige gehecht-
heidsrelatie heeft met een (of meerdere) vol-
wassene(n), en dat het dus in het belang van 
het kind zou zijn, dat zijn opvoedingssituatie 
zich kenmerkt door stabiliteit, continuiteit,en 
sensitiviteit van de kant van de gehechtheids-
figuren. 

2.2. Biologisch en psychologisch ouderschap 
In het voorgaande is het belang van het kunnen 
aangaan en onderhouden van veilige gehecht- 



heidsrelaties voor het jonge kind benadrukt. 
Hierbij werden de continuiteit van de relatie 
met de gehechtheidsfiguren, de stabiliteit van 
omgevingsfactoren en de sensibiliteit van de op-
voeders voor de behoeften van het kind als 
belangrijke voorwaarden genoemd. 
Normaliter zullen het de eigen, biologische 
ouders van een kind zijn, die fungeren als voor-
naamste gehechtheidsfiguren, en die het biolo-
gisch ouderschap met het `psychologisch' 
ouderschap combineren. Biologisch en psycho-
logisch ouderschap gaan meestal samen maar 
dit hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. 
Kinderen kunnen, zoals we gezien hebben, ook 
gehecht taken aan andere volwassenen, als deze 
maar voldoende continu en sensitief met het 
kind interacteren. Deze kunnen voor een kind 
de rol van gehechtheidsfiguren vervullen, als 
psychologische ouders gaan functioneren, en 
van hun kant van het kind gaan houden. 
Psychologisch ouderschap ontstaat dus door 

74 

	

	regelmatige interactie in een stabiel, continu en 
sensitief opvoedingsldimaat. 
Biologische ouders die deze interacties niet 
hebben met hun kind, zullen niet tot psycholo-
gische ouders worden. 
Er zijn gevallen — en deze komen in de kinder-
bescherming vaak voor — waarin het belang 
van de biologische ouders tegen het belang van 
het kind afgewogen moet worden. Met name 
wanneer een verandering van het opvoedings: 
milieu van een kind ter discussie staat en 
gedacht wordt aan een uithuis- of overplaatsing 
van een kind, komt de vraag of de biologische 
ouders tevens psychologische ouders kunnen 
of moeten blijven, aan de orde. Ook komt het 
voor dat biologische ouders het niet eens zijn 
met de beslissingen die genomen worden en 
dat hun belang botst met dat van het kind. 
Er doen zich bijv. regelmatig situaties voor, 
waarbij de ouders een kind bij zich willen hou-
den of terug naar huis wilen halen na een uit-
huisplaatsing, terwijl zij eigenlijk aan het kind 
de vereiste continuiteit, stabiliteit en sensitivi-
teit niet kunnen bieden en dus niet als passen-
de gehechtheidsfiguren kunnen gelden. De 
positie van biologische ouders is in deze erg 
moeilijk, niet in de laatste plaats voor henzelf. 
Wanneer we er op grond van de gehechtheids-
thewie van uitgaan dat het in het belang van 



het kind is om ouders te hebben, die voor hem 
als gehechtheidsfiguur kunnen fungeren, kun-
nen we ten aanzien van de opvoedingsfunctie 
en de rol van de biologische ouders van een 
kind in de situatie rond uithuisplaatsingen een 
aantal voorwaarden formuleren (zie ook 
Weterings, 1982, 1983; Goldstein et al., 1979). 

Een eerste voorwaarde zou zijn, dat zoveel 
mogelijk geprobeerd zou moeten worden be-
staande banden tussen een kind en zijn ouders 
te handhaven. Eventuele problematiek zou 
met intensieve hulpverlening binnen de thuis-
situatie aangepakt moeten worden. 
Een tweede voorwaarde zou inhouden, dat 
men er niet, zoals nu het geval is, van uit moet 
gaan dat biologische ouders recht hebben op 
hun kind, en dat zij en hun kind bij elkaar 
horen, maar dat een grondregel zou moeten 
zijn, dat een kind recht heeft op een gehecht-
heidsrelatie met ouderfiguren; ouders zouden 
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kans daartoe te bieden. Wanneer zij deze plicht 
niet nakomen, zou er in het belang van het 
kind ingegrepen moeten worden. 
Ms derde voorwaarde geldt dat naarmate 
biologische ouders minder in staat zijn als 
gehechtheidsfiguur te fungeren er voor een 
kind eerder gezocht zou moeten worden naar 
vervangend psychologisch ouderschap. Dit zou 
dan zoveel mogelijk aan de voorwaarden van 
continuiteit, stabiliteit en sensitiviteit moeten 
voldoen. 

Bij de situatie rond uithuisplaatsing moet wel 
bedacht worden dat kinderen op verschillende 
leeftijden, afhankelijk van hun ontwikkelings-
niveau, verschillend zullen reageren op diep- 
gaande veranderingen in hun omgeving, zoals 
een uithuisplaatsing. Het tijdsbesef van het 
jonge kind en de ervaren duur van de afwezig-
heid van de ouders bepalen of de gehechtheids-
relatie tussen kind en ouder in gevaar komt. 
Zo stellen Goldstein et al. (1979) en Weterings 
(1982, 1983) dat de keuze voor vervangende 
psychologische ouders of voor biologische 
ouders gemaakt zou moeten worden binnen 
een termijn die wordt bepaald door de ontwik-
kelingsfase van het kind. Hierbij geldt: hoe 
jonger het kind, hoe korter de tennijn waarop 



een beslissing zou moeten worden genomen 
voor defmitieve ouders voor een kind. Immers, 
hoe jonger het kind is, des te sneller wordt een 
scheiding met de gehechtheidsfiguur ervaren 
als een blijvend verlies, dat vergezeld gaat met 
gevoelens van hulpeloosheid, angst, intense 
verlatenheid en mogelijk een terugval in ont-
wikkeling. Het tijdsbesef van het kind en zijn 
behoefte aan continuiteit zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 
Hieruit volgt dan een vierde voorwaarde, nl. 
dat defmitieve beslissingen over een opvoe-
dingsmilieu voor een kind genomen moeten 
worden op zo kort mogelijke tennijn zodat 
aan de ontwikkeling van een kind, dat toch al 
schade ondervindt omdat het een uithuisplaat-
sing moet verwerken, zo weinig mogelijk ver-
dere schade wordt berokkend. 

Het bovenstaande impliceert echter geenszins 
dat biologische ouders, die geen psychologische 

76 	ouders zijn voor hun kind, geen rol meer zou- 
den moeten spelen in de opvoeding van het 
kind. Het tegendeel is het geval. 
Uit onderzoek en studies (New developments, 
1980) blijkt duidelijk, dat de biologische 
ouders van een kind altijd belangrijk blijven, 
met name voor de identiteitsontwikkeling van 
een kind. Kinderen blijven ook in de meeste 	• 
gevallen belangrijk voor hun ouders. Bloed-
banden moeten zeker niet onderschat worden. 
De ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen 
blijkt beter te verlopen wanneer zijn biologische 
ouders op positieve wijze uiting geven aan hun 
betrokkenheid bij het kind, en wanneer zij een 
rot kunnen blijven spelen bij zijn opvoeding. 
Het kan dus in het belang van het kind zijn, 
de betrokkenheid van zijn ouders op hem ook 
na zijn uithuisplaatsing op "positieve wijze vorm 
te geven. 

De in deze paragraaf gefonnuleerde voorwaar-
den irnpliceren een vooropstellen van het be-
lang van het kind boven dat van de biologische 
ouders in situaties waarin deze belangen botsen 
in het kader van de gehechtheidstheorie. 

3. Het belang van het jonge kind bij uithuis-
plaatsingen 
In dit deel wordt de aandacht gericht op uit- 



huisplaatsingen van jonge kinderen. De in het 
vorige hoofdstuk geformuleerde voorwaarden 
voor het opvoedingsmilieu waaraan in het be-
lang van het kind voldaan zou moeten zijn, 
komen in situaties waarbij er problemen zijn 
in het oorspronkelijke milieu en waarbij een 
uithuisplaatsing geihdiceerd lijkt, wel heel bij-
zonder in het geding. Wanneer een plaatsende 
instantie of persoon in het belang van het kind 
wil handelen, zou zij rekening moeten houden 
met de kinderlijke behoefte aan gehechtheids-
relaties. Zij zou er voor moeten zorgen, dat 
te plaatsen kinderen de mogelijkheid hebben 
dergelijke relaties te behouden of op te bou-
wen, ook wanneer zij voor kortere of langere 
tijd niet bij hun biologische ouders kunnen 
verblijven. 
Eerst zullen enige aspecten van de huidige 
praktijk rond uithuisplaatsingen worden be-
schreven. Dit gebeurt aan de hand van resul-
taten van recent onderzoek hiernaar. Vervol- 

77 	gens zullen deze worden bezien in het licht 
van het belang van het kind, zoals dat in het 
voorgaande hoofdstuk uit de theorie van 
Bowlby is afgeleid. 

3.1. De huidige praktijk bif uithuisplaatsingen 

a. De beslissing tot uithuisplaatsing 
Van Kampen (1981) signaleert dat de laatste 
jaren een sterke daling te zien is van het totale 
aantal vrijwillige en justitiele uithuisplaatsingen. 
Men probeert binnen de jeugdhulpverlening 
tegenwoordig zoveel mogelijk hulp te verlenen 
binnen de oorspronkelijke gezinssituatie. Op 
die manier wordt voorkomen dat banden tussen 
kind en ouders verbroken worden. 
In samenhang hiermee is ook een zeer sterke 
stijging te zien van het aantal opnames in 
semi-residentiele voorzieningen. Op deze ma-
flier wordt de problematiek in de thuissituatie 
verlicht en ook behandeld terwijl voor het kind 
toch continuiteit en stabiliteit behouden blijft. 

b. De keuze tehuis of pleeggezin 
Uit onderzoek van Haagen et al. (1983) onder 
171 kinderen van 0 t/m 10 jaar, komt naar 
voren dat in gevallen waarin een uithuisplaat-
sing niet vermeden kan worden, veel jonge 
lcinderen in eerste instantie in een tehuis ge- 



plaatst worden en maar heel weinig in een 
pleeggezin (84% tegen 16%). Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door het feit, dat men met 
name bij eerste plaatsingen in veel gevallen 
ilberhaupt de mogelijkheid van een pleeggezin 
niet overweegt. Tehuisplaatsing is voor veel 
plaatsende instanties een ingewortelde gewoon-
te. Daarbij ligt de reden van uithuisplaatsing 
veelal niet bij het kind maar in zijn thuis-
situatie. 
Op het moment van de uithuisplaatsing bestaat 
in de meerderheid van de gevallen onduidelijk-
heid over de vraag of het kind nog terug zal 
keren naar zijn ouderlijk milieu. Van de kinde-
ren die uithuisgeplaatst zijn gaat ongeveer de 
helft na verloop van tijd terug naar huis, 32% 
wordt bij de eerste vervolgplaatsing in een 
pleeggezin geplaatst en 20% gaat naar een 
tehuis. 
Bij een vervolgplaatsing gaan dus veel meer 
kinderen naar een pleeggezin dan bij de eerste 

78 	plaatsing. Dit houdt verband met het gegeven 
dat men bij een vervolgplaatsing meestal duide-
lijker zicht heeft op de perspectieven van de 
plaatsing en op de mogelijkheden van terugkeer 
van huis. Gemiddeld duurt het 15 maanden 
voordat een kind vanuit een tehuis naar een 
pleeggezin wordt overgeplaatst. Uit het onder-
zoek blijkt dat plaatsende instanties voorname-
lijk aan plaatsing in een pleeggezin denken bij 
lcinderen die langdurig uithuisgeplaatst worden 

- en bij wie het niet in de lijn der verwachtingen 
ligt d at zij nog teruggeplaatst worden naar het 
ouderlijk milieu. Dit komt het meest voor bij 
lcinderen wier biologische ouders uit de ouder-
lijke macht zijn ontheven of ontzet. 
Voor deze kinderen zijn ook het makkelijkst 
pleeggezinnen te vinden. 
Men acht een pleeggezirtplaatsing daarentegen 
niet geindiceerd (1) wanneer het kind te pro-
blematisch is (bijvoorbeeld door agressief 
gedrag), (2) wanneer de ouders van een kind 
weerstand hebben tegen een pleeggezinplaat-
sing of (3) wanneer een terugkeer naar huis 
zeker is of tot de mogelijkheden behoort. Het 
is mede door dit laatste, dat er weinig tijdelijke 
pleeggezinplaatsingen van de grond komen, 
met name plaatsingen waarbij men een plaat-
singsduur van een half jaar tot 2 jaar verwacht. 
Zullce plaatsingen komen binnen de kinder- 



bescherming vaak voor bij onder toezicht ge-
stelde kinderen. 
loch is er volgens Van Kampen (1981) de 
laatste jaren een trend waarneembaar, dat men 
bij uithuisplaatsing van een kind steeds minder 
de voorkeur geeft aan een tehuisplaatsing ten 
gunste van pleeggezinplaatsingen. Dit wijst onzes 
inziens op een meer `pleeggezinminded' worden 
van plaatsende instanties. 
Ook zijn er de laatste tijd actieve bemoeienis-
sen, met name van de kant van de Centrales 
voor Pleeggezinnen, om te komen tot een ver-
groting van het aantal tijdelijke pleeggezin-
plaatsingen: er wordt campagne gevoerd voor 
het werven van zogenoemde lortverblijf-
gezinnen'. 

c. De rol van de biologische ouders 
Uit het onderzoek van Haagen et al. blijkt 
dat de biologische ouders van een kind bijna 
altijd op een of andere wijze betrokken zijn 
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	bij het overleg over het verloop van de eerste 
plaatsing. 
Bij de eerste plaatsing bestaat er natuurlijk 
meestal nog een band tussen het kind en zijn 
ouders. In 57% van de eerste plaatsingen staat 
de mogelijkheid van een terugkeer naar huis 
open en in 24% is het zeker dat het kind terug 
zal gaan naar zijn eigen ouders. Bij vervolg-
plaatsingen blijkt in rond 36% van de gevallen 
nog aan de mogelijkheid van een terugkeer naar 
huis gedacht te worden, in nog slechts ongeveer 
8% van de vervolgplaatsingen is een terugkeer 
zeker. In deze gevallen, waarin een (mogelijke) 
terugkeer naar huis in het perspectief ligt, 
houdt men de vervulling van de rol van psycho-
logisch ouder open voor de biologische ouders. 
Bij deze tijdelijke plaatsingen acht men een 
pleeggezinplaatsing niet geihdiceerd. 
Ongeveer de helft van de uithuisgeplaatste 
kinderen gaat bij tweede plaatsing inderdaad 
weer naar huis; ook bij verdere vervolgplaat-
singen gaan steeds relatief veel kinderen terug 
naar huis. De helft van deze terugplaatsingen 
gebeurt, omdat de ouders dit graag willen, 
en niet, omdat de thuissituatie zodanig is 
verbeterd dat de plaatsende instantie een be-
slissing tot terugkeer een juiste beslissing acht. 
Bij 44% van alle terugplaatsingen volgt na ver-
loop van tijd een nieuwe uithuisplaatsing. 



Plaatsende instanties geven aan dat biologische 
ouders vaak aan hun kind `trekken'. Een her-
eniging tussen kind en ouders wordt dan ook 
in veel gevallen als mogelijkheid opengelaten 
en zelfs zonder verbetering van de thuissituatie 
gerealiseerd. 

Veel biologische ouders blijken weerstanden 
tegen een pleeggezinplaatsing van hun kind 
te hebben. Zij hebben dan, sterker dan bij een 
tehuisplaatsing, het gevoel gefaald te hebben 
en hun kind aan andere ouders kwijt te raken. 
Door plaatsende instanties wordt in sterke 
mate met de houding van biologische ouders 
rekening gehouden. Wanneer er weerstanden 
zijn, is dit een zeer zwaarwegende contra-indi-
catie voor een pleeggezinplaatsing. 
In gevallen, waarin men een pleeggezinplaat-
sing realiseert voor een kind dat nog banden 
onderhoudt met zijn ouders, blijkt het contact 
tussen pleegouders en ouders vaak moeizaam 

80 	te verlopen. Het kind kan hierdoor in een 
loyaliteitsconflict raken, hetgeen zijn ontwik-
keling niet ten goede komt. 
Uit dit alles ontstaat de indruk dat biologisch 
ouderschap en psychologisch ouderschap bij 
een uithuisplaatsing nogal eens op gespannen 
voet staan. Biologische ouders spelen — zij het 
veelal indirect — een belangrijke rol bij de 
keuze van voorziening. 
In een aantal gevallen wordt de mogelijkheid 
van een terugkeer naar huis van hun kind 
langere tijd opengelaten, waardoor een kind 
nogal eens heen en weer getrokken wordt en in 
onzekerheid blijft over zijn gehechtheids-
figuren. Het lijkt erop dat aan bloedbanden in 
deze door bij plaatsingen betrokken instanties 
waarde wordt gehecht. 

d. Overplaatsingen 
Een opmerkelijk gegeven uit het onderzoek 
van Haagen et al. mag in dit verband niet 
onvemteld blijven: het aantal plaatsingen per 
kind blijkt sterk te varieren, waarbij meer dan 
een vierde van de onderzochte jonge Icinderen 
drie of meer plaatsingen had gehad. 
Samenvattend kan gesteld worden dat in de 
praktijk rond uithuisplaatsirtgen tegenwoordig 
minder snel wordt overgegaan tot uithuisplaat-
sing; dater bij uithuisplaatsingen — vooral bij 



eerste plaatsingen en bij tijdelijke plaatsingen 
van middellange duur — vrij veel kinderen in 
tehuizen geplaatst worden; dat pleeggezin-
plaatsingen het meest voorkomen wanneer een 
kind niet meer terug zal gaan naar huis; dat de 
houding van de biologische ouders ten opzichte 
van de plaatsing belangrijk is; dat een relatief 
grote groep vaak wordt overgeplaatst en dat er 
een lichte trend is in de richting van meer 
pleeggezinplaatsingen als alternatief voor te-
huisplaatsingen. 

3.2. De huidige uithuisplaatsingspraktijk en * 
het belang van het kind 
In het navolgende zal bezien worden in hoe-
verre bij de huidige uithuisplaatsingspralctijk 
voldaan wordt aan de voorwaarden die in 
paragraaf 2 beschreven zijn en waaronder voor 
een kind veilige gehechtheidsrelaties mogelijk 
zijn. 
Wat betreft de beslissing tot uithuisplaatsing 

81 	zien we dat men tegenwoordig in probleem- 
situaties meer probeert kinderen in hun eigen• 
milieu te laten en door hulpverlening, eventueel 
gecombineerd met ophame in een semi-residen-
tiele voorziening, de problematiek te behande-
len en zo een uithuisplaatsing te voorkomen. 
Aangezien de band tussen biologische ouders 
en hun lcinderen erg belangrijk is en de con-
tinuiteit en stabiliteit van de leefwereld van 
een kind op deze manier bewaard blijft, is 
deze ontwildceling toe te juichen. De gezinnen, 
die in probleemsituaties verkeren, die vroeger 
wellicht tot uithuisplaatsing geleid zouden 
hebben, hebben wel ambulante hulpverlening 
nodig. Waar deze ontoereikend is, zou er een 
gedifferentieerd aanbod van intensievere vor- 
men van hulpverlening geboden moeten worden. 
Van Montfoort en Oudendijk (1983) noemen 
projecten van hulp-aan-huis, verschillende 
vormen van dagbehandeling voor gezinsleden 
en voor extreme situaties zelfs mogelijkheden 
van dag- en nachtvoorzieningen voor gezinnen. 
Een uithuisplaatsing van een kind zal echter 
ook op deze manier niet in alle gevallen voor-
komen kunnen worden. 

Met betreklcing tot de keuze tussen een tehuis 
of een pleeggezin valt op dat het in gevallen 
waarin een uithuisplaatsing geihdiceerd is, veel 



voorkomt dat kinderen in een tehuis worden 
geplaatst. 
De tehuizen in Nederland zijn de laatste jaren 
vrijwel allemaal afgestapt van de grootschalig-
heid, die hen vroeger kenmerkte en waarop 
zoveel kritiek is uitgeoefend (o.a. door aan-
hangers van Bowlby's attachmenttheorie). 
Tegenwoordig verkeren de kinderen vooral in 
kleinere leefgroepen, die vaak samengesteld 
zijn uit kinderen van verschillende leeftijden 
en soms ook van verschillend geslacht. Groeps-
leiders zijn ook in het algemeen beter opgeleid 
dan in vroegere jaren. Tehuizen werken ook 
met gezinshuizen en — zeer recent — met zoge-
noemde aangeschakelde pleeggezinnen. De 
directe leefomgeving waarin het in een tehuis 
geplaatst kind zich bevindt, schuift — zo lijkt 
het — langzaam op in de richting van een meer 
gezinsachtige situatie. De opvoedingsomgeving 
is daardoor zeker veel meer gekenmerkt door 
een sensitieve individuele benadering. 

82 	Het zwakke punt van de tehuizen zit echter 
in het verloop onder de groepsleiding en ook 
onder de kinderen in de leefgroep; dit vomit 
een negatieve factor voor het opbouwen van 
een stabiel en continu opvoedingsklimaat. Dit 
zal des te negatiever zijn voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van een kind, naarmate 
het minder kan terugvallen op gehechtheids-
relaties met ouders of andere volwassenen 
buiten het tehuis vooral naarmate de opname 
langer voortduurt. Naarmate dit meer het 
geval is, zou het in het belang van het kind zijn 
te zoeken naar een definitief opvoedingsklimaat 
waarin het gehechtheidsrelaties met nieliwe 
psychologische ouders kan aangaan. 
Dit zou tegen het belang van biologische ouders 
in kunnen druisen, wanneer zij weerstand 
hebben tegen een dergelijk besluit. Volgens 
Bowlby's theorie, aldus Weterings (1982,1983) 
en Goldstein et al. (1979), zou men hier echter 
het belang van biologische ouders onderge-
schikt moeten maken aan het belang van het 
kind zonder dat dit een veroordeling of een 
totaal opzijschuiven van de ouders hoeft in te 
houden. 
De besluitvorming zou des te sneller moeten 
gebeuren naarmate het kind jonger is. Wanneer 
biologische ouders van een kind niet in staat 
zijn hem op te voeden binnen een voor het kind 



overzienbare tijdsspanne zou het niet langer 
dan.een half tot een jaar mogen duren 
voor een kind wordt overgeplaatst naar psycho-
logische ouders (Weterings, 1982, 1983). 
Plaatsende instanties plaatsen, zo blijkt uit het 
onderzoek, vaak uit gewoonte naar e,en tehuis 
en overwegen de mogelijkheid van een pleeg-
gezin niet expliciet. Het komt ons echter voor 
dat een pleeggezin — ook al verschilt het in 
belangrijke opzichten van het eigen gezin 
(Van Spanje, 1968) — in het algemeen meer 
mogelijkheden heeft om aan de voorwaarden 

. van continuiteit, stabiliteit en sensitiviteit tege-
moet te komen. Ze worden ook meestal daarop 
gescreend (Haagen et al., 1983; Hagoort, 1984). 
Een pleeggezin lijkt dus des te meer het over-
wegen waard, naarmate het kind er minder op 
kan rekenen, dat zijn ouders als gehechtheids- 

. figuren voor hem zullen fungeren. 
Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat 
als men uitgaat van de genoemde voorwaarden, 

83 	minstens drie zaken noodzakelijk lijken te zijn 
bij een pleeggezinplaatsing opdat het percen-
tage mislukkingen geminimaliseerd wordt: 

, 1) Pleegouders moeten goed voorbereid zijn 
op de plaatsing, zodat zij weten wat hen te 
wachten staat en bij zich voordoende proble-
men niet geneigd zijn af te haken; 
2) Pleegouders moeten goed begeleid worden, 
hetzij door collega-pleegouders hetzij door 
professionele hulpverleners, vooral tijdens de 
eerste 11/2 a 2 jaar van een plaatsing en indien 
nodig, ook daarna; 
3) De pleegouder-kind relatie zou maatschap-
pelijk en juridisch ondersteund moeten wor- • 
den, zodra na een bepaalde termijn (gesteld op 
grond van het ontwilckelingsniveau van het 
kind) gebleken is dat de biologische ouders het 
psychologische ouderschap niet kunnen ver-
vullen. 

Wat betreft de rol van ouders en pleegouders 
is naar voren gekomen, dat men voornamelijk 
kinderen in pleeggezinnen plaatst, waarvan 
zeker is dat zij niet meer naar huis terug kunnen. 
De gehechtheidsrelaties met de eigen ouders 
worden hier afgebroken zonder dat er binnen 
afzienbare tijd uitiicht is op herstel ervan. 
Voor deze kinderen moeten dus nieuwe psycho-
logische ouders gezocht worden. We zien dat 



dit ook gebeurt binnen het huidige plaatsings-
beleid. De beslissing tot plaatsing bij nieuwe 
psychologische ouders zou binnen een voor het 
kind afzienbare termijn genomen moeten wor-
den. Pleegouders hebben bij deze plaatsingen 
de taak, het kind mogelijkheden voor het op-
bouwen van een gehechtheidsrelatie te bieden, 
zodat het kind de best mogelijke kansen krijgt. 
Met Goldstein et al. zou van het zoeken naar 
het `minst schadelijke alternatief gesproken 
kunnen worden. 
Doorredenerend in de lijn van het belang van 
het kind zouden de pleegouders na verloop 
van tijd, wanneer zij en het kind dat willen en 
wanneer zij psychologische ouders zijn gewor-
den, het recht op zeggenschap over het kind 
moeten krijgen in de vorm van voogdij-over-
dracht of adoptie. 

- Wel geldt ook bij deze plaatsingen dat het kind 
recht heeft op banden met zijn biologische 
ouders, als dat voor het kind van belang is. Dat 

84 	zou impliceren dat pleegouders ook bij perma- 
nente plaatsingen, meer dan nu het geval is, 
open zouden moeten staan voor contact tussen 
hun pleeglcind en zijn biologische ouders. 
Bij tijdelijke plaatsingen van middellange duur 
worden relatief weinig pleeggezinnen ingescha-
keld. In de meeste van deze gevallen bestaan er 
nog banden tussen het kind en zijn ouders en 
is het de bedoeling dat deze gehandhaafd blij-
ven. Tijdens de plaatsing wordt in principe toe- 
gewerkt naar een terugkeer naar huis. 
Deze plaatsingen hebben dus een heel ander 
karakter dan de als permanent bedoelde. Het 
kind heeft gehechtheidsrelaties en er hoeven 
dus geen nieuwe psychologische ouders voor 
hem gezocht te worden. Taak van vervangende 
opvoeders zou in dezen zijn te zorgen dat de 
banden met de eigen ouders blijven bestaan. 
Voor deze taak acht men blijkens de onder-
zoekgegevens opvoeders binnen een tehuis-
setting beter toegerust. Maar ook pleegouders, 
mits goed voorbereid en begeleid, blijken deze 
taak goed te kunnen vervullen. 
Wanneer de eigen ouders moeite hebben met 
plaatsing van hun kind in een pleeggezin, 
blijken zij echter met begeleiding deze weer-
stand in veel gevallen te kunnen ovetwinnen, 
ook al is dit erg moeilijk voor hen (Deykers en 
Delfos, 1983, New developments, 1980). 



Uit onderzoekresultaten is naar voren gekomen 
dat er in veel gevallen een lange tijd onzeker-
heid bestaat over de mogelijkheden van de bio-
logische ouders om het psychologische ouder-
schap te vervullen, en dat men hen niet de 
kans hiertoe ontnemen wil. Dit brengt met 
zich mee dat jonge kinderen soms lang in een 
tehuis geplaatst blijven. Het lijkt in deze geval-
len in het belang van het kind om vrij strikte 
termijnen te stellen, waarop definitief wordt 
besloten of de biologische ouders dan wel 
andere ouders het psychologische ouderschap 
voor het kind zullen gaan vervullen. 
Met Weterings (1982) zijn wij van mening, dat 
een kinderbeschermingskind in veel gevallen te 
lang in onzekerheid wordt gelaten over zijn 
defmitieve opvoedingsmilieu. Haar idee zou 
zijn, dat er op het moment dat een uithuis-
plaatsing wordt overwogen, een drietal stappen 
ondernomen kan worden. 
Een jaar lang zou intensief moeten worden 

85 	geprobeerd om de biologische ouders te helpen 
bij hun (opvoedings)problemen. Ms na dat jaar 
nog geen vooruitgang is te bespeuren en die 
mening wordt door alle partijen gedeeld, dan 
moet er worden gezocht naar nieuwe ouders 
voor het kind. Ms deze worden gevonden wordt 
het kind daar geplaatst. Blijkt de plaatsing goed 
te verlopen, dan moet aan alle betrokkenen op 
niet al te lange termijn zekerheid worden ge- 
boden over de defmitieve verblijfplaats 
(Weterings, 1982). 
In het hier beschrevene wordt bij uithuisplaat-
singen aan de bloedband tussen ouders en kind 
een minder grote rol toebedeeld dan tegen-
woordig algemeen aanvaard lijkt te worden. 
Naast Weterings zijn er ook andere auteurs, 
bijv. Goldstein et al. (1979), die het voorop-
stellen van het belang van het kind bepleiten. 
Binnen de plaatsingspraktijk staat men, onzes 
inziens, nog steeds in veel gevallen ambivalent 
ten opzichte van het belang van de biologische 
ouders. Aan de ene kant is men geneigd het 
recht van ouders op hun kind te erkennen en 
stelt men de prioriteit van de bloedband; aan 
de andere kant is men geneigd het belang van 
het kind primair te stellen. 
Met Rood-De Boer (1973) zou gesproken 
kunnen worden van een tegenstelling tussen 
tloedband en nestwarmte'. 



Wij sluiten ons aan bij Rood-De Boer die van 
mening is dat in de komende jaren de situatie 
van pleegouders maatschappelijk en juridisch 
verbeteren zal en dat de door niet-biologische 
ouders geboden warmte steeds zwaarder gewo-
gen zal worden clan de bloedband. 
Rood-De Boer signaleert echter ook krachtige 
tegenstromen tegen deze ontwikkeling. 
Tenslotte, en dit is het laatste punt waarop wij 
hier willen ingaan, zijn er relatief veel over-
plaatsingen geregistreerd. Het spreekt voor 
zich, dat hiermee de continuiteit en de stabili-
teit van de leefomgeving geweld aan wordt 
gedaan. Ook al heeft onderzoek (Junger-Tas, 
1983) aangetoond, dat het verbreken van bin-
dingen het vermogen tot het aangaan van bin-
dingen niet aantast, toch is vanuit de theorie 
te verwachten, dat met elke verbrelcing het 
risico van een minder gunstige sociaal-emotio-
nele ontwikkeling toeneemt. 

86 	3.3. Conclusie 
In de huidige piaktijk van het uithuisplaatsen 
van kinderen zijn stromingen aan te geven, die 
het belang van continuiteit, stabiliteit en 
sensitiviteit in de leefwereld van een jong kind 
prioriteit lijken te geven. Deze zijn te §ignaleren 
in: 
— De dalende lijn in het aantal uithuisplaat-
singen; 
— De stijgende lijn in het aantal pleeggezin-
plaatsingen als alternatief voor tehuisplaat-
singen; 
— Het kleinschaliger worden van tehuizen; 
— Het zoeken naar pleegouders voor kinderen 
wier ouders ontheven of ontzet zijn. 

Men zou evenwel kunnen zeggen dat met name 
met betreklcing tot de volgende punten meer 
dan tot nu toe het belang van het kind, uitge-
drukt in termen van continuiteit, stabiliteit en 
sensitiviteit, vooropgegteld zou dienen te wor-
den: 
— Het overwegen en kiezen van een pleeg-
gezin als opvoedingsmilieu; 
— Het belang dat gehecht wordt aan de wensen 
en de instelling van de biologische ouders; 
— Het begeleiden van de biologische ouders en 
het betreklcen van hen bij het plaatsingsproces; 
— Het zoeken van pleegouders die open kun- 



nen staan voor contact met de biologische 
ouders en die niet gericht zijn op het opbou-
wen van een exclusieve band met het kind; 
— Het nemen van definitieve beslissingen bin-
nen een voor het kind overzienbare termijn. 
De maatschappelijke aandacht voor de behoef-
ten van het kind is in de loop van de tijd toe-
genomen. Wanneer deze ontwikkeling zich 

, 	voortzet valt te verwachten dat het belang van 
het kind een belangrijker rol zal gaan spelen in 
de visie op de opvoedingsfunctie van ouders. 
Dit zou betekenen dat bij uithuisplaatsingen 
aan het belang van het kind in de toekomst 
meer prioriteit gegeven zal worden. 
In dit artikel is het belang van het kind om-
schreven aan de hand van een theorie, die 
gehechtheidsrelaties centraal stelt. Het uit-
gangspunt van deze theorie is door onderzoek 
ondersteund. Voordat evenwel de omschrijving 
van het belang van het kind met grotere stel-
ligheid kan geschieden lijkt — naast een relati- 

87 	verende blik in de geschiedenis — nader onder- 
zoek naar het samenspel van factoren, die van 
invloed zijn op de ontwikkeling van jonge 
kinderen, gewenst. 
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Het belang van het kind en de 
betekenis van de ouders in de 
huidige civielrechtelijke 
wetgeving 

door drs. I. J. M. Stolp-Keuzenkamp* 

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe 
de pedagogische invulling van het belang van 
het jonge kind op basis van de gehechtheids-
theorie, zoals is uiteengezet in het vorige 
artikel** en de hiermee samenhangende functie 
van de ouders tot uitdrukking komt in de hui-
dige civiele wetgeving. Dit artikel pretendeert 
niet een uitputtende opsomming te geven van 
alle wetgeving die raakvlakken heeft met het 
belang van het kind. Het za1 vooral gaan om 
de uitgangspunten van de huidige wetgeving 

89 	ten aanzien van de verhouding kind-ouders in 
het algemeen, en om wetgeving met betrekking 
tot die situaties waarin inbreuk op dan wel 
bevestiging van continuiteit van gehechtheids-
relaties tussen het jonge kind en zijn biolo-
gische c.q. psychologische ouders aan de orde 
zijn. Dit laatste is met name van belang als de 
verblijfplaats van het kind in het geding is. Er 
wordt in dit verband aandacht besteed aan 
lcinderbeschermingsmaatregelen, adoptie en 
wetgeving met betrekking tot de pleegzorg. 
Vervolgens wordt getracht conclusies te trek-
ken ten aanzien van deze wetgeving op basis 
van de gehechtheidstheorie. 
Situaties als toewijzing van voogdij na echt-
scheiding, voogdijwijziging en omgangsregeling 
zullen tevens, hoewel summier, aan de orde 
komen voorzover ze verband houden met de 
gehechtheidstheorie. 

1. Uitgangspunten van de huidige civiele 
wetgeving ten aanzien van de verhouding tussen 
het jonge kind en zijn ouders 
In het algemeen ligt aan de huidige civiele 

* De auteur is als assistent-onderzoeker verbonden 
aan het team Kinderbescherming van de CoOrdinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder-
bescherming. 
** Artikel van Ooyen-Houben, hoofdstuk 2. 



wetgeving de veronderstelling ten grondslag 
dat het kind een onmondig afhankelijk wezen 
is dat behoefte heeft aan voortdurende per- 
soonlijke verzorging door volwassenen. 
In tegenstelling tot volwassenen die in de wet 
verondersteld worden in staat te zijn verant-
woordelijkheid te dragen voor zichzelf en 
zelf te beslissen wat in hun belang is, draagt de 
wet de verantwoordellikheid voor de zorg voor 
en opvoeding van kinderen in principe op aan 
de ouders van het kind. 
Zo stelt artikel 245 lid 2 BW I dat de ouders 
verplicht zijn hun minderjarige kinderen te ver-
zorgen en op te voeden. Deze verplichting geldt 
ook voor de ouder-voogd (art. 396 lid 3 BW I). 
In het algemeen kan men stellen dat de wet 
ervan uitgaat dat een kind gewenst wordt door 
de biologische ouders die het hebben verwekt 
en derhalve vol vertrouwen de verantwoorde-
lijkheid voor de zorg en opvoeding van het 
kind legt bij deze ouder(s). Tekenend voor de 

90 	positie van het kind in de wet is de bepaling 
dat een kind van welke leeftijd dan ook, aan 
zijn ouders eerbied en gezag is verschuldigd 
(art. 245 BW). Verder rept de wet alleen over 
de positie van het kind als er sprake is van 
tegenstrijdige belangen van volWassenen, of 
van een duidelijk tekortschieten van deze vol-
wassenen. In die gevallen verwijst de wet 
meestal naar het belang van het kind. 
De mate van overheidsingrlipen varieert van 
een minimum — wat betreft het automatisch 
ontstaan van ouderlijk gezag bij geboorte van 
een wettig kind — tot een maximum — een door 
de rechter besliste onttrelcicing van een kind 
aan de ouderlijke macht omdat het kind ver-
waarloosd blijkt te zijn, of omdat de ouders 
`ongeschike blijken te zijn voor het ouderschap. 
Zulk een ingrijpen kan alleen plaatsvinden 
wanneer het door de rechter in het belang van 
het kind wordt geacht (Delfos en Doek, 1974). 
De afweging van het belang van het kind zal 
dus altijd gebeuren in het licht van de verant-
woordelijkheid van de ouders. 
Grofweg komt dit neer op de stetting: aange-
nomen wordt dat ouders goed voor het kind 
zorgen, tenzij kan worden bewezen dat dit niet 
het geval is. Dit uitgangspunt komt onder meer 
tot uitdrukking in de formulering van de wets-
teksten ten aanzien van de regeling van gezag, 



kinderbeschermingsmaatregelen, adop tie en 
pleegzorg voorzover daarin de positie van de 
ouders ten opzichte van het belang van het kind 
wordt geregeld. 
Overigens valt het op dat de wet in die gevallen 
bij de wetstoepassers als bekend veronderstelt 
wat het belang van het kind inhoudt. In de wet 
zijn hier geen duidelijke criteria voor te vinden. 
In de volgende paragrafen worden nu hiervoor 
de uitgangspunten aangehouden die zijn ontwik-
keld op basis van de eerdergenoemde gehecht-
heidstheorie. 

2. Regeling van het gezag en het belarig van 
het kind 
Wat betreft de terminologie ten aanzien van de 
regeling van gezag maakt de wet onderscheid 
tussen ouders die de ouderlijke macht bezitten 
en ouders die de voogdij uitoefenen. Ouderlijk 
gezag bestaat zolang het huwelijk bestaat tenzij 
beide ouders zijn ontheven of ontzet. In dat 

91 	geval en in alle gevallen waar geen huwelijk 
meer is, staat het kind onder voogdij. 
Bij de regeling van gezag over kinderen in de 
wet blijkt (duidelijk) hoe aan biologische 
ouders in het algemeen nog een onverander-
lijke instinctieve band met het kind wordt toe-
geschreven. 
Dit komt onder meer tot uitdrulcking in de 
voorkeurspositie die een biologische ouder in 
het algemeen inneemt ten opzichte van andere 
volwassenen wanneer het gaat om het verkrij-
gen of wijzigen van het gezag over een kind. 
Dit geldt zowel voor natuurlijke kinderen 
(buiten het huwelijk geboren) als voor wettige 
kinderen (binnen het huwelijk geboren of 
gewettigd). 

2.1. Namurliike kinderen 
Over natuurlijke lcinderen wordt de moeder 
van rechtswege (automatisch, zonder dat de 
rechter er aan te pas komt) voogdes, tenzij zij 
bij de bevalling onbevoegd was tot de voogdij, 
bijv. door minderjarigheid (art. 287 lid 1 BW I). 
In dat geval zal zij bij meerderjarigheid alsnog 
van rechtswege voogdes worden tenzij in de 
tussentijd de kantonrechter de voogdij aan een 
ander heeft opgedragen (art. 287 lid 2). In dat 
laatste geval zal zij de kantonrechter moe.ten 
verzoeken om haar in plaats van die ander 



(buy. de grootouders of de vader van het kind) 
met de voogdij te belasten. Hier maakt de wet 
weer duidelijk onderscheid tussen biologische 
ouders en anderen. 
Wanneer de vader (vgl. Rb Zwolle 4-5-1955 
NJ 734, kan hieronder niet alleen de erkenner 
maar ook de natuurlijke vader worden ver-
staan) met de voogdij was belast, gaat de wet 
ervan uit dat het verzoek van de moeder `slechts 
kan worden ingewilligd, indien de kantonrechter 
dit in het belang van het kind wenselijk oor-
deelt'. Met andere Woorden, alleen wanneer de 
wijziging in het belang van het kind is. 
Wanneer een niet-ouder, zoals bijv. een groot-
ouder met de voogdij was belast, zal het ver-
zoek van de biologische ouder `slechts worden 
afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat 
bij inwilliging de belangen van het kind zouden 
worden verwaarloosd' (art. 287 lid 5). Hier 
geldt met andere woorden dat de ouder in prin-
cipe het gezag krijgt, tenzij er schade dreigt 

92 	voor het kind. In dit wetsartikel is de positie 
van de biologische ouder dus sterker geformu-
leerd. Wanneer men deze wetsteksten nu belcijkt 
in het licht van de gehechtheidstheorie, blijkt 
bijv. dat waar de biologische ouders tevens de 
psychologische ouders zijn voor het kind, deze 
wetsteksten weinig problemen opleveren. Een 
voorbeeld hiervan is de ongehuwde minder-
jarige moeder die toch al zelf voor haar lcindje 
zorgt terwill het gezag bij anderen berust. 
Als de moeder echter de zorg voor haar kind 
aan anderen heeft overgelaten en vervolgens 
na haar meerderjarigheid het gezag en de zorg 
opeist over haar kind zal het moeilijker worden 
voor de kantonrechter. De rechter zal hier 
rekening moeten houden met een voorkeurs-
recht van de biologische ouder, tenzij hij schade 
voor het kind aannemelijk kan maken. 
In dit verband is de volgende uitspraak van de 
Hoge Raad van 2 januari 1958 NJ 58 zorgelijk 
te noemen: 'de enkele mogelijkheid dat een 
natuurlijke moeder bij haar benoeming tot 
voogdes het kind aan de pleegouders zal ont-
trekken, zodat er discontinuiteit in de opvoe-
ding zal komen, is niet een gevaar voor verwaar-
lozing van de belangen van het kind'. 
Op basis van de gehechtheidstheorie zal die 
schade voor het kind afhangen van de tijdsduur 
van de afwezigheid van de moeder en van het 
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ontwikkelingsniveau van het kind. Hoe jonger 
het kind, hoe aannemelijker het is dat het kind 
zijn verzorgers inmiddels als psychologische 
ouders is gaan beschouwen. 

Er zal bij zo'n' afweging dan ook niet uitsluitend 
gekeken moeten worden naar de toekomstige 
mogelijkheden van de moeder, maar eveneens 
naar het al of niet bestaan van een psycholo-
gische relatie tussen het kind en die ouder. Waar 
deze niet of onvoldoende bestaat zou men zich 
af moeten vragen of de bestaande psycholo-
gische relatie, met behoud van gezag bij ver-
zorgers c.q. opvoeders niet te verkiezen valt. 
Waar het om een keuze gaat tussen twee biolo-
gische ouders die geen van beiden het gezag 
hebben over het kind, willigt de rechter het 
verzoek in van degene, wiens voogdij hij het 
meest in het belang van het kind oordeelt. Hier-
bij zal bestendiging van reeds bestaande emotio-
nele relaties van het kind richtsnoer moeten zijn. 

2.2. Wettige kinderen 
De wet stelt dat gedurende hun huwelijk de 
ouders de ouderlijke macht bezitten over hun 
minderjarige kinderen (art. 246 BW I). Wat 
hierbij opvalt is dat de wet aan de vader een 
doorslaggevende stem toekent bij verschil van 
mening tussen de ouders over de opvoeding 
van de kinderen. De moeder kan alleen een 
beroep doen op de kinderrechter om zo'n 
beslissing teniet te doen, als de beslissing van 
de vader lennelijk in strijd is met of ernstige 
gevaren oplevert voor de zedelijke of geeste-
lijke belangen of voor de gezondheid van de 
minderjarige' (art. 246 lid 3 BW). Dit is een 
voorbeeld waarin de wet wel een min of meer 
uitgebreide omschrijving geeft van het belang 
van het kind. In de praktijk wordt echter 
zelden een beroep gedaan op de kinderrechter 
op grond van dit artikel. Wel kan' de doorslag-
gevende stem van de vader ten aanzien van de 
verblijfplaats van het kind actueel worden 
wanneer de ouders van plan zijn uit elkaar te 
gaan, en de vader het kind bij zich n'eemt in af-
wachting van eventueel door de rechter te tref-
fen voorlopige voorzieningen ten aanzien van 
het gezag of de voogdijtoewijzing na echt-
scheiding. Bij deze beslissingen verwijSt de wet 
niet expliciet naar het belang van het kind 



(art. 161 BW) maar de rechter zal dit wel impli-
ciet meewegen. 
Meestal zal het kind hier een emotionele band 
hebben zowel met de vader als met de moeder. 
Aan de hand van de gehechtheidstheorie zal de 
beslissing ten aanzien van de toewijzing, een 
keuze moeten inhouden welke zo mm moge-
lijk schade toebrengt aan de continuiteit van 
bestaande relaties van het kind. Hierbij speelt 
mee welke ouder het meest betrolcken is bij het 
kind, welke ouder het best in staat is een om-
gangsregeling tussen kind en andere ouder te 
accepteren, en welke ouder het kind stabiliteit 
van omgeving kan bieden. Bij wijziging van de 
voogdij stelt de wet dat een voogdijvoorziening 
na echtscheiding slechts kan worden gewijzigd, 
indien de omstandigheden zijn gewijzigd, of 
dat bij de vaststelling van die voorziening van , 
onjuiste gegevens is uitgegaan. De wet verwijst 
ook hier niet naar het belang van het kind. De 
jurisprudentie verwijst hier echter wel duide- 

94 	lijk naar. Zo luidt een uitspraak van de Hoge 
Raad van 27 oktober 1961 NJ 1961,559: 'de 
belangen van het kind de doorslag moeten 
geven. Deze bepaling stelt geen vaste regels, 
doch laat aan de rechtbank over om van geval 
tot geval op grond van waardering van de gege-
ven omstandigheden te beoordelen wat het 
belang van het kind vordert'. 
Wanneer men de vervulling van het belang van 
het kind in de jurisprudentie beschouwt in het 
licht van de gehechtheidstheorie, valt op dat 
de Hoge Raad de weigering van de ouder-voogd 
om contact toe te staan tussen het kind en de 
andere ouder, als een grond voor voogdijwijzi-
ging heeft aangemerkt (HR 23/12 1929 NJ 
1930 en HR 28/8/1939 NJ 948). 

3. Kinderbeschermingsmaatregelen en het 
belang van het kind 
Na een korte schets van het ontstaan van de 
kinderbeschermingsmaatregelen zal in deze 
paragraaf worden ingegaan op hun betekenis in 
verband met ons uitgangspunt 'in het belang 
van het kind'. 

3.1. Het ontstaan van kinderbeschermings-
maatregelen 
De kinderbeschermingsmaatregelen zijn ont-
staan vanuit de behoefte om hulp, zorg en 



bescherming te kunnen bieden aan Icinderen in 
nood, namelijk wanneer de ouders tekort-
schieten in verzorgings- en opvoedingstaken. 
De kinderwetten die de ontzetting en onthef-
fing van de ouderlijke macht regelen dateren 
van 1901, en vormen een weerslag van het 
opvoedingsoptimisme uit die tijd. Deze 
wetten maken het mogelijk de ouders de ouder-
lijke macht te ontnemen wanneer de rechter 
situaties als misbruik van ouderlijke macht, 
grove verwaarlozing van hun kinderen, dan wel 
onmacht of ongeschiktheid van de ouders ten 
aanzien van hun plicht tot verzorging en op-
voeding bewezen acht (artt. 266, 269 BW I). 
De zorg en verantwoordelijkheid voor deze 
kinderen wordt in deze gevallen opgedragen aan 
een particuliere voogdijvereniging of aan ande-
ren. Waar ouderplicht tekort schiet, moet 
burgerzin en naastenliefde in de plaats treden' 
volgens Cort van der Linden in de Memorie 
van Toelichting op de Kinderwet. Indien er 

95 gronden voor ontzetting aanwezig zijn is er 
meestal sprake van een ernstige noodsituatie 
voor het kind, die direct ingrijpen in het ouder- 

	

. 	lijk gezag rechtvaardigt, tegen de wens van de 
ouders in. 
Bij ontheffing van de ouderlijke macht is er 
veeleer sprake van ongeschiktheid door onmacht 
van 'de kant van de ouders en hoeft er niet 
direct een noodsituatie voor het kind te bestaan. 
Deze maatregel kan dan ook alleen genomen 
worden wanneer de ouders hier vrijwillig aan 
meewerken (bijv. bij afstand van een baby door 
een meerderjarige ongehuwde moeder). De 
ouders kunnen ook gedwongen worden ont-
heven wanneer deze maatregel is voorafgegaan 
door een mislukte ondertoezichtstelling of door 
een geslaagd beroep op het blokkaderecht door 
pleegouders (zie onder 4.2.). 
De ondertoezichtstelling is eerst in 1921 in de 
wet gekomen vanuit de behoefte om reeds bij 
dreigend onheil in te kunnen grijpen. Krachtens 
de ondertoezichtstelling wordt de ouderlijke 
macht niet opgeheven, maar beperkt. De kin-
derrechter stelt hierbij naast de ouders een 
gezinsvoogd aan, die de ouders moet adviseren 
bij de opvoeding van hun kind. Er moet volgens 
deze wet sprake zijn van een situatie waarin het 
kind zodanig opgroeit, dat het met zedelijke of 
lichamelijke ondergang wordt bedreigd 



(art. 254 BW I). De wet maakt het de kinder-
rechter mogelijk om in te kunnen grijpen en 
hulp te bieden aarricind en gezin als de opvoe-
dingsrelatie tussen ouders en kinderen verstoord 
dreigt te geraken of al verstoord is, maar her-
stel of verbetering van de relatie mogelijk 
wordt geacht. De wet stoelt wederom op het 
behandelings- en opvoedingsoptimisme nit die 
tijd. De kinderrechter kreeg met deze taken 
naast de rechtsprekende tevens een uitvoerende 
taak. De door hem aangestelde gezinsvoogd 
moet namelijk periodiek aan de Icinderrechter 
rapporteren over het verloop van de hulpverle-
ning en het belangyan het kind, waarbij de 
kinderrechter de bevoegdheid heeft om in het 
belang van het kind opvoedingsbeslissingen te 
neinen en te , wijzigen zonodig tegen het belang 
van de ouders in. Deze opvoedingsbeslissingen 
kunnen tevens inhouden dat het kind (gedwon-
gen) uit huis wordt geplaatst. De lcinderrechter 
beslist in dit geval over het doe van de plaat- • 

96 	sing, zoals observatie,-behandeling etcetera, 
over de soort voorziening en over de duur van 
de uithuisplaatsing. 

3.2. De invulling van het belang van het kind 
in.het reeht 
Wanneer men de kinderbeschermingsmaatrege-
len beziet vanuit de invulling van het belang 
van het kind in de wet en de rechtspraak, dan 
valt allereerst op dat zowel bij ontzetting, 
ontheffing als bij uithuisplaatsing krachtens een 

• ondertoezichtstelling de wet expliciet verwijst 
naar het belang van het kind. Bij ontzetting en 
bij uithuisplaatsing krachtens ondertoezicht-
stelling moet de rechtbank c.q. Icinderrechter 
deze maatregel `noodzakelijk oordelen in het 
belang vamhet kind',, terwill voor een onthef-
ring voldoende is dat'de rechtbank vaststelt 
dat 'het belang van heticind zich niet tegen 
deze maatregel verzet' (artt. 262, 263, 266 en 
269 BW D. 
Situaties die'aanleiding geven tot genoemde 
maatregelen vragen van de rechter een goed 
inzicht in de behoeften van het kind. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat de wet ten aan-
zien van beslissingen over de verblijfplaats van 
lcinderen, die tegen de wens van ouders ingaan, 
naast gronden ten , aanzien van de mate van 
ongeschiktheid van het opvoedingsmilieu, nog 



apart verwijst naar het belang van het kind. De 
rechter zal hierbij de behoeften van het kind 
moeten afwegen tegen de mogelijlcheden van 
ouders om hun plicht tot opvoeding en verzor-
ging waar te maken en hiervoor termijnen 
moeten stellen. De ouders nemen hierbij in het 
algemeen een sterke positie in, omdat ze volgens 
het uitgangspunt van de wet geschikt worden 
geacht voor hun taak totdat bewezen kan wor-
den dat zij dat niet zijn. Zij hebben tevens het 
recht om in beroep te goon tegen beslissingen 
van de rechter. Verder hebben zij bij maatrege-
len van ontzetting en ontheffing de mogelijk-
heid om herstel te vragen in het gezag. De 
rechtbank zal zo'n verzoek toewijzen wanneer 
zij ervan overtuigd is dat een kind wederom 
aan zijn ontheven of ontzette ouder mag worden 
toevertrouwd (art. 277 BW). Het valt op dat de 
wetgever bier niet expliciet naar het belang van 
het kind verwijst. Wanneer door de rechter in 
zulke gevallen alleen naar de objectieve evt. 

97 	verbeterde mogelijkheden van ouders zou wor- 
den gekeken, zou het belang van het kind in 
gevaar kunnen komen. Essentieel is namelijk 
hier de mate waarin het kind een veilige relatie 
heeft met deze ouders, ofwel inmiddels een 
veilige relatie met anderen heeft opgebouwd. 
In dat laatste geval zou verbreking van die 
banden in strijd zijn met het belang van het 
kind, los van de mogelijkheden die de ouders 
nu voor het kind hebben. Het prioriteit geven 
aan het belang van het kind vraagt om moed 
van de rechter om zonodig voor ouders impo-
pulaire beslissingen te nemen. 
Dit kan met name moeilijk zijn als de maatregel 
er aanvankelijk op gericht was de relatie tussen 
ouders en kind te herstellen, zoals bij een onder-
toezichtstelling. Zo kan het gebeuren dat na 
twee jaar uithuisplaatsing de ondertoezicht-
stelling moet worden omgezet in een gedwon-
gen ontheffing. 
Met name voor jonge kinderen onder de 13 jaar, 
zijn er afgezien van medische gronden geen 
andere mogelijkheden in de wet om de uithuis-
plaatsing na 2 jaar krachtens een maatregel voort 
te zetten (art. 268, ex artt. 262, 263 BW I). De 
gedwongen ontheffing wordt door de ouders in 
het algemeen als zeer onrechtvaardig beleefd, 
als een schending van vertrouwen. Hun mede-
werIcing aan gesprekken met de gezinsvoogd 



wordt `beloond' met een ontneming van liet 
gezag. De rechter zal vaak geneigd zijn met deze 
gevoelens rekening te houden. Zo noemde oud-
kinderrechter fludig de wet van 1956 die aan de 
uithuisplaatsing krachtens ondertoezichtstelling 
een limiet stelde van 2 jaar `een aller ongeluk-
kigste' waardoor de Icinderrechter zich als een 
oplichter voelt naar de ouders toe (Hudig, 1974). 

3.3. Gevolgen van toepassing van de gehecht-
heidstheorie 
Vanuit het kind gezien zal het niet zoveel uit-
maken of het uithuisgeplaatst wordt krachtens 
een ontzetting, ontheffing of ondertoezicht-
stetting, of krachtens welke maatregel de 
inmiddels gerealiseerde uithuisplaatsing wordt 
voortgezet. Het zal in het bijzonder voor het 
jonge kind ingrijpend zijn om uit zijn ver-
trouwde omgeving weggehaald te worden met 
als gevolg de verstoring van de continuiteit in 
relatie met zijn ouders. Een kind kan immers 
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met zijn ouders die objectief gezien niet of 
minder geschikt zijn om als opvoeder te fun- . 
geren. Wanneer de ouders echter niet op korte 
tennijn in staat zijn het kind veiligheid, be-
troklcenheid, stabiliteit en contintiiteit te 
bieden, is op grond van de gehechtheidstheorie 
uithuisplaatsing en plaatsing in een omgeving 
waar het wet zulke relaties kan aangaan, van 
belang. In die gevallen waarin de mogelijkheden 
van de ouders nog onduidelijk zijn zou bij 
voorkeur uithuisplaatsing vermeden moeten 
worden en intensief gewerkt moeten worden 
aan herstel van relaties binnen het gezin. 
Wanneer uithuisplaatsing onvennijdelijk is, 
maar het wet de bedoeling is dat het kind zo 
mogelijk terug naar huis gaat, zou aan dit 
onzekere perspectief duidelijk een termijn ge-
steld moeten worden en de relatie met de 
ouders via intensief contact moeten worden 
onderhouden, passend bij het tijdsbesef en de 
mogelijkheden van het kind om deze binding 
te behouden. Ook hier weer zou, als de ouders 
binnen deze termijn niet aan de behoefte van 
het kind aan veilige relaties kunnen voldoen, 
gekozen moeten worden voor een nieuw op-
voedingsmilieu waar het nieuwe bindingen kan 
aangaan (Weterings, 1983, Goldstein, 1979). 
Vanuit de gehechtheidstheorie gezien is de 



hierbovengenoemde limiet van twee jaar, die 
de wet stelt aan uithuisplaatsing krachtens 
ondertoezichtstelling, voor jonge kinderen 
eerder nog een jaar te lang. Zo blijkt uit het 
onderzoek van Haagen et al. (1983) dat onder-
toezichtgestelde kinderen veelal in een tehuis 
verblijven wachtend tot de situatie thuis c.q. 
de mogelijkheden van de ouders beter worden. 
Meestal wordt, aldus het onderzoek, pas naar 
een pleeggezin voor deze kinderen gezocht, 
wanneer na twee jaar uithuisplaatsing terug-
keer naar huis niet is gelukt en de ondertoe- 
zichtstelling is omgezet in een ontheffing. 
Ondertussen is het kind dan wel gedurende 
twee jaar de mogelijkheid onthouden om 
hechte relaties te ontwikkelen. Dit is vooral 
ernstig als de bestaande relaties niet voldoende 
waren. In deze situaties wordt het belang van 
het kind duidelijk ondergeschikt gemaakt aan 
de waarschijnlijk goedbedoelde wensen van de 
ouders en een verkeerde inschatting van hun 
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	mogelijkheden. Wanneer lcinderen in meer ge- . 
vallen ook al tijdens de ondertoezichtstelling 
in een pleeggezin geplaatst zouden worden, 
met na een jaar uitsluitsel over het perspectief 
van al of niet terugkeren naar huis, zou de 
schade aan het kind veel meer beperkt kunnen 
worden. 
Dit vraagt wel om pleegouders die een relatie 
tussen kind en eigen ouders kunnen accepteren. 
Ook nadat gebleken is dat de eigen ouders on-
voldoende mogelijlcheden hebben om hun kind 
zelf weer te verzorgen en op te voeden, zouden 
de eigen ouders hun relatie met hun kind, bijv. 
in de vorm van bezoekcontacten moeten kun-
nen onderhouden. Het belang van het kind zou 
hiermee worden gediend. Voor de continuering 
van de verblijfplaats zou echter de kwaliteit van 
de gehechtheidsrelatie doorslaggevend moeten zijn. 

4. Adoptie, wetten t.a.v. pleegzorg en het 
belang van het kind 
In deze paragraaf zullen wetten die regels 
stellen ten aanzien van adoptie en pleegzorg 
worden belicht vanuit het belang van het kind, 
zoals geformuleerd in de gehechtheidstheorie. 
Er wordt vooral aandacht besteed aan de plaats 
die hierbij wordt toegekend aan biologische 
c.q. psychologische ouders. Voorbeelden waar-
in de wet aandacht besteedt aan de positie van 



cpsychologische' ouders ten opzichte van bio-
logische ouders is de in 1956 ingevoerde adop-
tiewet en de wettelijke regeling van het blok-
kaderecht aan pleegouders in 1978. 

4.1. De adoptiewet 
De huidige adoptiewet voorziet zowel in de 
mogelijkheid van adoptie van een kind door 
een ouder die helemaal geen biologische ban-
den heeft met het kind, als in adoptie (na 
echtscheiding van de wettige biologische ouders 
van het kind) door de ouder-voogd met nieuwe 
echtgeno(o)t(e). Door deze zgn. stiefouderadop-

, tie wordt het kind een wettig kind van de stief-
ouder. Door `gewone' adoptie wordt het kind 
cen wettig kind van de pleegouders. 
Zowel bij `gewone' als bij `stiefouderadoptie' 
stelt de wet dat het in het belang van het kind 
moet zijn, dat de juridische banden tussen de 
eigen ouders en het kind moeten worden ver-
broken en die tussen de verzorgende 'psycho- 

100 logische' ouders en kind moeten worden be-
vestigd (art. 227 BW I). Voor het verkrijgen 
van de staat van wettig kind, achternaam, en 
erfrecht van adoptanten kan adoptie een ver-
betering van de juridische positie van het kind 
inhouden vergeleken met de situatie v6or de 
adoptie. 
Los hiervan kan gezien vanuit de gehechtheids-
theorie, de vraag gesteld worden, wanneer 
adoptie in het belang van het kind moet worden 
geacht. Wanneer een kind nooit emotionele 
banden heeft gehad met de eigen biologische 
ouders (bijv. na  afstand bij geboorte) en ook 
niets van de eigen biologische ouders heeft te 
verwachten, zal het kind er meestal mee gebaat 
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	zijn als de psychologische ouders tevens de 
wettige ouders van het kind worden. 
Wanneer het kind we' een emotionele relatie 
heeft met de eigen ouders, zal.het afhangen 
van de sterkte van deze relatie of deze banden 
juridisch verbroken mogen worden ten gunste 
van bevestiging van de banden met de psycho-
logische ouders. Vanuit de gehechtheidstheorie 
telt eigenlijk alleen de mogelijkheid om be-
staande emotionele relaties voor het kind te 
continueren, los van het juridische ouderschap. 
Men zou kunnen stellen dat continuiteit in 
relaties en in verblijfplaats van het kind al 
voldoende gegarandeerd zou kunnen worden 



door de psychologische ouders met de voogdij 
te belasten (een voorwaarde voor adoptie). 
Of dit inderdaad wel een voldoende waarborg 
is voor de continuiteit is aan twijfel onder-
hevig, zolang de eigen ouders gesteund door 
een Croorkeursrecht in de wet, het gezag over 
hun kind via de rechter weer kunnen terug-
eisen. Zij behouden dit voorkeursrecht immers 
totdat zij door adoptie met langer als eigen 
ouders voor de wet worden beschouwd. 
Ook verder blijven de eigen ouders tot aan de 
adoptie een belangrijke rol spelen in de wet. 
Zo kunnen ze de adoptieprocedure jaren ver-
tragen en in sommige gevallen de adoptie ver-
hinderen. De eigen ouders hebben bijvoorbeeld 
het recht om de adoptie ter zitting tegen te 
spreken. 
In het algemeen zal hierdoor de adoptieproce-
dure slechts twee jaar kunnen worden tegen-
gehouden. Bij een hernieuwd adoptieverzoek 
na twee jaar kan de rechter aan dit bezwaar van 

101 	de ouder tegen de adoptie voorbijgaan. Deze 
regel leidt echter uitzondering bij de stiefouder-
adoptie, waarbij de (wettige) outler die na echt-
scheiding niet de voogdij heeft gelcregen het 
recht heeft, door het uitspreken ter zitting van 
zijn veto de gehele stiefouderadoptie te verhin-
deren. Hier bevoordeelt de wet dus de ouder-
niet-voogd bij stiefouderadoptie boven de eigen 
ouders bij de gewone adoptie. 
Dit verschil kan mogelijk verldaard worden uit 
de behoefte van de wetgever om de ex-echtge-
noot te beschermen tegen acties van de inmid-
dels hertrouwde ex-echtgenoot die de ander als 
ouder voor het kind volledig buiten spel zou 
willen zetten. 
In diezelfde wet op de stiefouderadoptie is 
overigens ook de mogelijkheid van behoud van 
het recht op een omgangsregeling tussen kind 
en `gewezen' ouder na stiefouderadoptie opge-
nomen. Vanuit het belang van behoud van 
gehechtheidsrelaties is dit wel verdedigbaar. 
Men kan zich echter afvragen of, als er een 
goede relatie is, er reden voor de rechter zal 
zijn om in het belang van het kind tot verbre-
king van de juridische banden met de eigen 
ouder over te gaan ten gunste van de stiefouder. 
Maar misschien heeft de wetgever vooral gedacht 
aan situaties waarin de nieuwe echtgenoot 
tevens de biologische vader is van het kind. 



Via stiefouderadoptie wordt deze nu de moge-
lijkheid geboden oar alsnog wettelijk de vader 
te worden van het kind. 
Dif is wellicht terug te voeren op het uitgangs-
punt van de wet dat bij voorkeur de biologische 
ouders belast worden met het gezag over het 
kind. 

• Metal of niet verstoren van de continuileit van 
bestaande relaties lijkt echter op grond van de 

• gehechtheidstheorie een beter criterium voor 
de invulling van het belang van het kind. 

4.2. Het bloklcaderecht 
In 1978 kwam een wet tot stand die de 
rechtspositie van de pleegouder die de voogdij 
over zijn/haar pleeglcind niet bezit aanzienlijk 
heeft versterkt. Deze wet voorzag in het zgn. 
blokkaderecht en de mogelijkheid voor de 
pleegouder om mits aan bepaalde voorwaar-
den is voldaan, zelf het gezag over het pleeg: 
kind te verkrijgen. 
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kaderecht weigeren hun pleegkind aan de 
ouders/voogden mee te geven, wanneer deze 
het kind opeisen nadat het met hun instem-
ming langer dan een jaar in het pleeggezin is 
verzorgd en opgevoed. Dit geldt overigens 
alleen voor de zgn. vrijwillige pleeggezinplaat-
singen, dus niet voor plaatsingen die in het 
kader van een justitiele kinderbeschermings-
maatregel zijn gerealiseerd. De eigen ouders/ 
voogden hebben krachtens voomoemde wet 
de toestemming nodig van de pleegouders om 
hun kind terug te krijgen. Wordt deze toestem-
ming niet gegeven dan kunnen de ouders de 
lcinderrechter vragen om vervangende toestem-
ming. Wanneer deze niet wOrdt verleend kun-
nen de pleegouders vervolgens om ontheffing 
van de ouders van het gezag verzoeken, dit 
om de verblijfplaats van het kind veilig te stel-
len. Na ontheffIng van de ouders zal de rech-
ter dan bij voorkeur de pleegouders met de 
voogdij belasten. Voor de positie van het kind 
bij pleegouders betekent het biolckaderecht 
een duidelijke verbetering omdat hierdoor de 
continuiteit van zijn relaties met zijn pleeg-
ouders beter wordt beschermd. 
Toch valt ook hier weer op dat de wettige 
biologische ouders een duidelijke voorkeurs-
positie innemen ten opzichte van anderen die 



voor hun kind zorgen, ongeacht hun relatie 
met het kind. Dit blijkt het duidelijkSte uit 
het verschil.in  de wet tussen een eigen ouder 
die zijn kind terug eist van pleegouders en een 
niet-ouder-voogd die het kind terug eist van • 

pleegouders. Wanneer de eigen ouder een be-
roep doet op vervangende toestemming van de 
kinderrechter om zijn kind bij zich te nemen, 
zal dit verzoek in beginsel worden toegewezen, 
tenzij `gegronde vrees bestaat dat hiermee de 
belangen van het kind zouden worden ver-
waarloosd'. De bewijslast voor gegronde vrees 
etc. ligt hier bij de kinderrechter. Met andere 
woorden: de wet gaat er van uit dat terug-
plaatsing naar de eigen ouders goed is voor het 
kind tenzij de kinderrechter kan aantonen dat 
dit tegen het belang van het kind zal zijn. 
Wanneer een niet-ouder-voogd zich wendt tot 
de kinderrechter om vervangende toestemming 
om het kind bij zich te nemen en de pleeg-
ouders weigeren het kind af te geven vermeldt 

103 	de wet een neutraler criterium voor de afwe- 
ging van het belang van het kind, nl. dat het 
kind alleen aan de voogd wordt afgegeven als 
de rechter dit in het belang van het kind acht. 
Uit het bovenstaande blijkt dat ongeacht de 
vraag welke relatie de pleegouders, de voogd 
dan wel de eigen ouders hebben met het kind, 
de ouder de meeste kans zal krijgen om zijn 
kind bij zich te krijgen, omdat de wet er van 
uitgaat dat ouders en kinderen bij elkaar 
horen. Vanuit de gehechtheidstheorie zou 
zowel t.a.v. de ouder als de voogd die het kind 
terugeist bepalend moeten zijn of er sprake is 
van relatie tussen ouder of voogd en kind en 
of een mogelijk herstel van die relatie opweegt 
tegen de overplaatsing en de inbreuk op de 
continuiteit van de relatie met de inmiddels 
psychologische ouders geworden pleegouders. 
De leeftijd van het kind en de duur van de af-
wezigheid van de ouder c.q. voogd zouden een 
belangrijke rol moeten spelen bij de uiteinde-
lijke beslissing. 

4.3. De pleegkinderenwet 
Specifieke aandacht voor het pleegkind is 
verder geregeld in de pleegkinderenwet van 
1951. Deze wet wordt hier voor alle volledig-
heid genoemd, hoewel bij deze wet niet de 
rechter, maar de Raad voor de Kinderbescher- 



ming een taak krijgt toebedeeld voorzover het 
gaat om de invulliiig van het belang van het uit-
huisgeplaatste kind. De pleeglcinderenwet regelt 
het toezicht op de'verzorging en opvoeding van 
minderjarigen beneden de 18 jaar, die in tehui-
zen en pleeggezirnien zijn opgenomen, voor-
zover het geen voogdijlcinderen of onder toe-
zicht gestelde kinderen betreft. 
Het hoofd van de inrichting of het pleeggezin, 
waar een pleegkind als bedoeld in de pleeg-
kinderenwet wordt opgenomen, is verplicht dit 
binnen een week door te geven aan de gemeente 
waar het kind verblijft. De gemeente geeft dit 
weer door aan de Raad voor de Kinderbescher-
ming. . 
Ms er bij deze Road een redelijk vermoeden 
bestaat, dat er misstanden heersen of dreigen 
te ontstaan, kari de Raad een onderzoek instel-
len naar de situatie in het gezin of in de Ulrich-
ling. 
Indien gebleken is, dat dit in het belang van het 

104 	kind nodig is, kan de Raad voor de Kinder- 
beschertning besluiten dat het kind niet langer in 
het pleeggezin of de inrichting zal mogen ver-
blijven. 
Bij deze afweging zal de Raad voor de Kinder-
bescherming op grond van de gehechtheids-
theorie [evens de behoefte van een kind aan 
continuiteit in relaties en omgeving moeten 
betreklcen. 
Beslissingen om een kind uit een pleeggezin 
of inrichting te verwijderen zouden derhalve 
voor ieder kind individueel bekeken moeten 
worden, tenzij kan worden vastgesteld dat het 
opvoedingsmilieu zo weinig continu, stabiel 
en sensitief is dat dit in het algemeen geen 
mogelijkheden biedt voor kinderen orn veilige 
banden aan te gaan. 
In deze gevallen biedVde pleegkinderenwet de 
Road de mogelijkheid 'om ook algemeen preven-
tief op te treden. Zo kan de Raad, als gegronde 
vrees voor verwaarlozing van de belangen van 
een of meet kinderen bestaat, besluiten dat in 
het pleeggezin of ih de inrichting geen kinderen 
meer mogen worden opgevoed. 
Omdat blijkens ingestelde onderzoeken nog 
vele wantoestanden yoor lcwamen was de alge-
mene wettelijke rigeling van het toezicht des-
tijds als een grote verbetering te beschouwen 
(Prins et al., 1977)T, 



In het algemeen zal het toezicht echter margi-
naal zijn. 
Men kan zich afvragen of voor die groep kin-
deren, die jarenIang op vrijwillige basis in een 
tehuis geplaatst zijn zonder dat buiten het 
tehuis om, enige ouder of andere vOlWassene 
zich om het instandhouden van relaties met dat 
kind heeft bekommerd, het toezicht op grond 
van de pleegkinderenwet wel voldoende is om het 
belang van het kind. te beschermen. Zo kunnen 
ouders, van wie het kind na jaren tehuisverblijf 
inmiddels vervreemd is, zonder meer hun kind 
weer bij zich nemen omdat het een vrijwillige 
uithuisplaatsing betreft. In dit opzicht,valt 
overigens de zwakkere rechtspositie op van het 
kind dat vrijwillig, dat wil zeggen zonder maat-
regel van kinderbescherming, lange'r dan een 
jaar in een internaat verblijft ten opzichte van 
een kind dat gedurende dezelfde periode op 
vrijwillige basis in een pleeggezin verblijft. Op 
deze laatste categorie is immers het bovenge- 

105 	noemde blokkaderecht van toepassing? 
Wellicht gaat de wetgever er bij vrijwillig in 
tehuizen geplaatste kinderen van uit dat een 
terugplaatsing naar de eigen ouders, ook als er 
jarenlang geen of nauwelijks contact is geweest, 
altijd beter is voor het kind dan continuering 
van het verblijf in het internaat. Voorzover dit 
betrekking heeft op de mogelijkheid om een 
continue gehechtheidsrelatie aan te gaan, kan 
dit opgaan. Het gemiddelde tehuis biedt hier-
toe meestal minder mogelijkheden dan het ge-
middelde gezin. De wet voorziet in deze geval-
len echter niet in bescherming van het belang 
van het kind tegenover de rechten van de ouders 
tenzij er aanleiding bestaat voor het uitlokken 
yan een kinderbeschermingsmaatregel. 

5. Conclusie 
Wanneer men de huidige civiele wetgeving 
beziet in het licht van de invulling van het 
belang van het kind op basis van de gehecht-
heidstheorie, kan men in het algemeen conclu-
deren dat de huidige wetgeving te weinig aan-
dacht besteedt aan dit belang. Dit geldt in het 
bijzonder waar men relaties wil waarborgen 
met psychologische ouders, waar psycholo-
gisch ouderschap niet samenvalt met biolo-
gisch .(wettig) ouderschap. 
Juist de regeling van het gezag in de wet en de 



voorkeurspositie die de biologische ouders in 
de wet toebedeeld krijgen t.a.v. hun recht op 
het gezag over hun kind boven andere ver-
zorgers kan vergaande consequenties hebben 
voor het kind. Dit speelt vooral voor jonge 
kinderen die al enige tijd niet meer bij hun 
ouders verblijven, om wat voor reden dan ook. 
Het recht van ouders om enige tijd na uithuis-
plaatsing van hun Icinderen weer voor hun 
kinderen te willen zorgen, wordt zowel door 
de wet als door wetstoepassers ondersteund. 
Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit, 
dat wetgever en wetstoepassers er nog steeds 
van uitgaan, dat een kind in beginsel bij zijn 
eigen ouders hoort, wanneer de ouder in staat 
wordt geacht om zijn plicht tot opvoeding en 
verzorging te vervullen. Er wordt echter hier-
bij vooral naar de belangen van de ouder ge-
keken. De belangen van het kind worden hier-
aan soms ondergeschikt gemaakt. Dit wordt 
nog eens benadrukt door de formuleringen in 

106 	de wet op grond waarvan de rechter de be- 
langen van ouders moet afwegen tegen het be-
lang van het kind. 
Op grond van het voorgaande kan men zich 
de vraag stellen of de huidige wetgeving zou 
dienen te worden aangepast teneinde het be-
lang van het kind beter tot zijn recht te laten 
komen. 
Met name komt de vraag naar voren, of in geval 
van wijziging van het gezag over een kind de 
formuleringen in de wet die aan de biologische 
ouders een voorkeursbehandeling geven wel-
licht gewijzigd dienen te worden. Ook zou 
men zich kunnen voorstellen, dat in geval van 
een wijziging van de verblijfplaats van het kind, 
expliciet verwezen wordt naar het belang van 
het kind. Dit zou overigens impliceren,"dat 
dit criterium beter omschreven wordt. Met 
name de elementen continuiteit en stabiliteit 
in relaties met volwassenen lijken zich hiervoor 
te lenen. 
Ook zou gedacht kunnen worden aan opne-
ming van de rechten van het kind in het 
Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens. 
In voorkomende gevallen waarbij de rechten 
van het kind in het geding zijn, zou dan een 
rechtstreeks beroep op deze rechten in dit 
verdrag mogelijk worden (vgl. het steeds vaker 



voorkomende beroep op het recht op 'family 
life', art. 8 ECRM, waaruit het omgangsrecht 
na echtscheiding wordt afgeleid). 
Een formulering van de rechten van het kind 
in het verdrag zou zowel de rechtsgelijkheid 
als de rechtszekerheid kunnen bevorderen ten 
aanzien van de positie van het kind in het recht. 
Dit geldt met name voor rechterlijke beslis-
singen die verband houden met de interpreta-
tie van het belang van het kind en de afweging 
hiervan tegen de belangen van de eigen ouders. 
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Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

108 afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie in beperkte mate copieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geihteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van 
deze afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.OD.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Brand -Koolen, M. J. M. Indirectediserinanatie en 
functionaliteit van eisen. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 35, 15 oktober 
1983, blz. 1135-1136. 

In dit artikel reageert de auteur op een artikel van 
A. J. van Duyne Strohosch dat gaat over discriminatie. 
Van Duple Strobosch verstaat onder discriminatie 
het maken van nadelig onderscheid zonder objecticve 
en redelijke rechtvaardigheidsgrond. Hi) maakt voorts 
eon onderscheid tussen dirccte en indirecte  discrimi- 
natie. Bij indirecte discriminatic is or sprake van een 
behandcling die formed geen onderscheid maakt 
fop papier neutraal is), mar hi) toepassing in de 
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praktijk nadeliger blijkt uit te werken op een minder-
heidsgroepering dan op de meerderheid. Volgens 
Van Duyne Strobosch moet bij eisen in een 
sollicitatieperiode die om functionele redenen worden 
gesteld toch worden nagegaan of ze nadelig uit-
werken. De auteur van dit artikel is het daar niet mee 
eens. Zij is van mening dat er bij zo'n functionele 
cis objectieve rechtvaardigingsgronden zijn. In het 
voorbeeld dat in het artikel van Van Duyne Strobosch 
is gehanteerd betreft het de minimumlengte-eis voor 
toelating tot de politie. De auteur stelt dat als deze 
cis anno 1983 nog steeds functioneel is, er van 
indireete discriminatie geen sprake is. 

2 
Heydendael, P. H. .1. M., en M. H. R. Nuy. De thuis-
loze: een sociaal kwetsbare figuur. 
Maandblad voor geestelijke volksgezondheid, 38e jrg., 
nr. 11, november 1983, blz. 1177-1188 (N). 

Dakloosheid en zwerven zijn de uiterlijke verschij-
ningsvormen van de problematiek van de thuisloze. 
Zijn eigenlijke probleem — het gaat vooral om 
mannen — is het persoonlijk isolement waarin hij 
terccht is gekomen, waardoor de weg naar een voor 
hem zinvolle levensvervulling geblokkeerd is. Een 
circuit van 17 erkende instellingen voor thuislozen-
zorg vormt meestal het enige houvast dat hem nog 
rest. Vooral door de jaren 60-70, toen ook na de 
invoering van de Bijstandswet de centra niet leeg-
liepen, werd duidelijk dat de thuisloze een `maat-
schappelijk gehandicapte' is. Verslaving aan drugs 
komt weinig voor, alkoholproblematiek vaak. 
Thuislozen blijken slechts te passen in de gangbare 
instituties van de ambulante en klinische gezond-
heidszorg; volgens de auteurs door de combinatie 
van een veelheid van problemen. De auteurs bena-
drukken dat het niet-categoriale in het hulpaanbod 
een positieve factor lijkt. 
Met literatuuropgave. 

3 
Kuiper I. W. De onbekende pro blematiek van het 
suibidale kind. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 20,1 oktober 
1983, blz. 435-438 (N). 

De auteur die een literatuurstudie deed naar suicide 
van kinderen t/m 14 jaar, begint met enkele 
definities van suicide resp. suibidepoging. a) De 
dodelijke resp. niet-dodelijke afloop is door de 
persoon zelf gewild; b) de handeling om het gewenste 
gevolg te bewerkstelligen moet door de persoon zelf 
verricht zijn; c) hij handelt opzettelijk en welover-
wogen en weet wat de gevolgen van zijn daad kunnen 
zijn; d) door zijn dood resp. de gevolgen van zijn 
daad probeert hij veranderingen te bewerkstelligen. 
Volgens CBS-cijfers hebben tussen 1970 en 1980 
79 kinderen zelfmoord gepleegd. Deze cijfers zijn 
nict erg betrouwbaar, aangezien vaak een suibide 
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van eon kind als con ongeval wordt betiteld. Uit eon 
onderzoek van Kienhorst blijkt dat ongeveer 100 
kinderen per jaar een niet-dodelijke poging docn, 
dit zijn ongeveer tweemaal zoveel meisjes als 
jongens en 40% van de kinderen is 14 jaar oud. Ze 
leven alleinaal in een problematische gezinssituatie, 
eon kwart van hen heeft al in het voorafgaande jaar 
eon suieidepoging ondernomen en ruim eèn kwart 
hceft eon suibide in zijn directe omgeving meegernaakt. 
Meisjcs kiezen meestal voor het innemen van medica-
menten old. en jongens voor meer gewelddadige 
methoden. Behalve het verkeren in eon depressieve 
toestand moeten or nog enkele voorwaarden aanwezig 
zijn voor eon kindersurcidepoging: de grens tussen 
denkcn en doen van eon sulcidehandeling moot door 
eon of andcre oorzaak worden overbrugd, or mocten 
middelen ter beschikking staan en or moot eon 
directe aanleiding of gebeurtenis zijn om iemand 
tot het besluit to laten komen. De mecste kinderen 
praten met andercn over suicide voordat zij tot 
daden overgaan. Zij moeten met begrip en warmtc 
tegemoctgctreden worden door de politic of andere 
hulpverleners. De ouders mocten op de hoogte 
gesteld worden van de problemen van het kind en 
van de betekenis die eon suieidepoging hecft als 
middel om hulp to vragen. 
Met literatuuropgave. 

Lloyd, S. A., R. M. Cate, and.!. Conger. Family 
violence and service providers: implications for 
training. 
Social casework, 64e jrg., nr. 7, september 1983, 
blz. 431-435 (USA). 

In dit artikel besteden de auteurs aandacht aan het 
problecm van geweld binnen het gezin. Opvattingen 
en ideeen zijn mode gcbascerd op corder gedanc 
onderzoekcn op dit gebied. Geweld binnen het gczin 
blijkt afhankclijk to zijn van de mate van stress, 
het gebrek aan oplossingsmogelijkheden, uitwegen, 
en de,neiging tot gewelddadig gedrag. Interventie 
blijkt vaak moor gcricht to zijn op het slachtoffcr 
dan op de dader. Bovendicn is de hulp die geboden 
wordt door de diverse hulpverleningsinstanties 
vaak gebrekkig, ontoereikend. De auteurs doen 
tenslotte onkel° aanbevelingen tot verbetering 
van de aanpak van dit probleem. De hulpverlenings-
instantics dicnen m.b.t. het probleem van geweld 
binnen het gezin: 1) hun persoonlijke gevoelens 
en houdingen to onderzoeken; 2) kcnnis to vergroten; 
3) oplossingsmogelijkheden, uitwegen to bicden tor 
voorkoming; en 4) vaardigheid in het oplossen van 
de problemen verder to ontwikkelen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Moors J., en H. Wemekamp. Geweld, gezin, huisarts. 
Medisch contact, 38e jrg., nr. 43,28 oktober 1983, 
blz. 1357-1359 (N). 
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Het najaarscongres van het Nederlands Huisartsen-
genootschap was in 1983 gewijd aan `geweld, gezin, 
huisarts'. Het is uit eerder onderzoek gebleken dat 
mishandeling binncn het gezin meestal nict herkend 
wordt door de huisarts. De auteurs, beide lid van 
de congrescommissic, hebben een lijst opgesteld van 
indicatoren, die de huisarts alert moeten r  doen zijn 
op mishandeling. Zij onderscheiden somatische 
factoren (tekenen van mishandeling, verwaarlozing, 
tekenen van sexueel geweld) en gedragsindicatoren 
(apatisch gedrag, hoog medicijngebruik, ontwikke-
lingsstoornissen, etc.). Bij de hulpverlening is het 
essenticcl dat de hulpverlencr de patient volledig 
steunt. Dit kan voor de huisarts rolproblemen geven. 
In de praktijk zal mocten blijken wat haalbaar is. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Alkema, E. A. Vereenvoudigde afdoening van 
verkeersovertredingen en het recht op een eerlijke 
berechting. 
Verkeersrecht, 31e jrg., nr. 10, oktober 1983, 
blz. 229-233 (N). 

De auteur besteedt aandacht aan het probleem van 
de massaliteit van verkeersovertredingen en.de  
daardoor veroorzaakte overbelasting van het just itieel 
apparaat. Oplossing zou zijn dat de administratic, 
met instandhouding van de mogelijkheid van trans-
actie in handen van dc politic, een bevocgdheid zou 
krijgen om een straf of boetc vast te stellcn. Rechter-
lijke controle zou dan kunnen worden beperkt, door-
dat . de rechter hetzij de bcslissing zou bevestigen, 
hetzij deze ingreep zou kunnen toetsen. Voorafgaand 
aan de behandeling van deze problematiek plaatst 
de auteur enkele algemene opmerkingen over de 
uitleg van de internationale mensenrechten in dit 
verband. Binnen het proces onderschcidt hij twee 
fasen. De eerste fase betreft de (voorlopige) vast-
stelling van een geldboete door de administratie 
(het 0.M.) wanneer transactie in handen van de 
politie niet heeft plaatsgevonden. De twecde fase 
betreft het beroep op de rechter tegen een dergelijke 
beslissing, waarbij men een strafrechtelijke of een 
administratiefrechtelijke procedure kan voorstaan. 
De strafrechtelijke procedure blijkt het best aan te 
sluiten bij de nieuwe jurisprudentie van het 
Europese Hof. De auteur komt tot dc conclusie dat 
voor administratieve afdoening van verkeersover-
tredingen toezicht in de vorm van een strafproces 
in eon instantie voldoende is mits de hoogte van 
de boete is gelimiteerd en het strafproces niet op de 
schuld van de overtreder prejudicieert. 
Met literatuuropgave. 

7 
Besier, E. J. Dienstverlening in Nederland. 
Balans, 14e jrg., nr. 8, 1983, blz. 15-18 (N). 
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Nadat uiteengezet is dat de korte gevangenisstraf 
van minder dan 6 maanden de laatste jaren 85 a 90 
procent van alle gevangcnisstraffen uitmaakt, gaat 

'de auteur in op de dienstverlening waarmee sinds 
I februari 1981 wordt geexperimenteerd. De auteur 
bchandelt achtereenvolgens dc verschillende modali-
tciten on basisvootwaarden, de werkprojecten, de 
personele aspecten (als knelpunt noemt hij het 
aantrekken van dienstverleningscoordinatoren), de 
gang van zaken t.a.v. de totstandkoming van de 
dienstverlening, de gerechtclijke aspecten (het 
twee-a-drie-fasenmodel tegenover dc voorwaardelijke 
veroordeling met als bijzondere voorwaarde het 
verrichten van een dienstverlening), de mogelijk 
scheve verhouding tussen 150 uur dienstverlening 
tegenover 6 Maanden gevangenisstraf, wie in aan-
tnerking komen voor dienstverlening on bij wat 
voor instellingen zij werkzaamheden verrichten. 
Vcrvolgens geeft hij ecn samenvatting van de 
resultaten van het eerste deelonderzoek van het WODC 
on constateert dat de aantallen dienstverlening 
sinds I maart 1982 stijgende zijn. Tot slot wordt 
aandacht besteed aan het nut on de effectiviteit 
van de dienstverlening on de alternaticve straffen 
voor jcugdigen, waarmee sinds maart in zes arrondis-
sementen wordt ge6xperimentcerd. 

8 
Hermann M. S., and D. C. Bordner. Attitudes toward 
pornography in a southern community. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 3, augustus 1983, blz. 349-374 (USA). 

De vraag of pornografisch materiaal de grenzen van 
de eerbaarheid overschrijdt wordt stork bepaald 
door normatieve noties. De auteurs maken onder-
scheid tussen enerzijds persoonlijke opvattingen 
van de respondenten inzake acceptatie van porno-
grafic on anderzijds hoe doze respondenten dachten 
in welke mate de plaatselijkc bevolking dit zou 
acceptcren (persoonlijke normen versus individuele 
perceptics van gemeensehapsnormen). De samen-
stelling van de uit-750 personen bestaande onder-
zoeksgroep was representatief voor die van de 
bevolking in on rond Atlanta in de staat Georgia. 
In het onderzock, waarbij ter meting van attitudes 
schaaltechnieken werden gebruikt, ging het om de 
t hema's verkrachting, homosexualiteit, groepssex, 
overspel on totale naaktheid. In de eerste drie van 
doze categoricen vonden de auteurs onder de 
respondenten v.w.b. de individuele percept ics van 
gemeenschapsnormen eon consensus; eon tweederde 
meerderheid vond dat doze thema's nict door de 
bevolking zou wordcn geaccepteerd. V.w.b. de 
persoonlijke normcn van de respondentcn vonden 
de auteurs een grotere tolerantie on minder overcen-
stemming: allecn het onderwerp verkrachting word 
door con tweederde meerderheid vcrwerpelijk ge-
vonden. De variabelen sexc, leeftijd, rat, genoten 
onderwijs en godsdicnst bleken van invloed to zijn. 
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In de Amerikaanse rechtspraak fungeren de normen 
van de plaatselijke bevolking en niet de nationale 
normatievc standaarden v.w.b. pornografie als 
richtsnoer voor juryleden. Door de door de auteurs 
gevonden geringc consistentie tussen persoonlijke 
opvattingen en individuele percepties van gemeen-
schapsnormen ontstaat er naar hun mening voor 
deze juryleden een probleem omdat een eenduidig 
referentiekadcr ontbreekt. 
Met literatuuropgave. 

9 
Kenny, M. Money payment supervision orders and 
their place in the enforcement procedure. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 163-172. 

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de 
geldboete als strafrechtelijke sanctie. Het is opvallend 
dat de door de strafrechter meest gehanteerde sanctie 
de geldboete is, terwijl er toch betrekkelijk weinig 
studie is verricht naar het preventieve effect van de 
icldboete. Het grootste voordeel van de geldboete 
is het kostenbesparende element, terwijlde nadelen 
die immers aan deze strafrechtelijke sanctie verbon-
den zijn, vrij gering te noemen zijn. Uit onderzoek 
is gebleken dat de recidive na het opleggen van een 
geldboete vrij laag is, doch er dient bij de waardering 
van deze stelling wel rekening gehouden te worden 
met het feit dat juist de geldboetes opgelegd worden 
aan zgn. 'first offenders'. De schrijfster gaat o.a. in op 
het prevcntieve effect van de geldboete aan de hand 
van drie praktijksituaties. Ook de rol van de 
reclasseringsambtenaar voor het opleggen van de 
bocte en de controle en begeleiding na straftoemeting 
wordt bezien. 
Met literatuuropgave. 

10 
Leng, R., and A. Sanders. The C.L.R.C. working 
paper on prostitution. 
Criminal law review, oktober 1983, blz. 644-655 
(GB). 

De auteurs plaatsen in dit artikel enkele kant-
tekeningen bij een discussienota over prostitutie 
van de Commissie voor herziening van de Engelse 
strafwet. Zij gaan er vanuit dat de wet niet moet 
proberen prostitutie uit te roeien maar de daaraan 
verbonden schadelijke activiteiten strafbaar moet 
stellen. De auteurs zijn van mening dat de discussie-
nota de zaken nogal door elkaar haalt. De nota biedt 
weinig hoop op een serieuze aanpak van de problemen 
rond prostitutie. Enerzijds pleit men er in de nota 
voor iets te doen aan de schadelijke activiteiten 
verbonden aan prostitutie, zonder zich te bemoeien 
met persoonlijke opvattingen over wat zedelijk geoor-• 
loofd is, anderzijds pleit men in de nota voor aanpak 
van de prostitutie zelf. De auteurs menen dat deze 
discussienota een erg conservatief document is. 



Eon duidelijk bewijs van conservatisme is de totale 
afwijzing van elk systeem van vergunningverlening 

. op het gebied van prostitutie. Reden hiervoor zou 
zijn dat de wet niet door het verlenen van 
vergunningen commerciele exploitatie door dcrden 
zou mogen stcunen. De auteurs menen dat, zolang 
Cr prostitutie is, men moot proberen de bijbehorende 
problemen aan to pakken en niet, zoals de Commissie 
voor herzicning van de strafwet doet, ecn moreel 
standpunt proberen uiteen to zetten dat de afkeer 
van prostitutie weergeeft. 

11 
McLeod M. Victim noncooperation in the 
prosecution of domestic assault. A survey note. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 3, augustus 1983, blz. 395-416 (USA). 

De laatste jaren wordt steeds moor aandacht besteed 
aan de reactie van Justitie op geweld in het gezin. 
Verscheidene onderzoeken wijzen op het goring 
aantal vervolgingen dat voortvloeit uit echtelijk 
geweld en op de geringe medewerking van de kant 
van politic, O.M. en Rechterlijke Macht. Door middel 
van voorlichting en richtlijnen wordt in de V.S. 

114 	getracht hierin verandering te brengen. 
Men probeert aldus meer aan de behoeften van het 
slachtoffer van echtelijk geweld tegemoct to komen. 
In dit artikel staat die rol van het slachtoffcr ccntraal. 
De auteur onderzocht 6200 bij de politic geregis-
trecrde gevallen van geweld tussen cchtelieden en 
samenwonenden. Op vier beslissende momenten 
werd nagegaan in hoeverre het slachtoffer mode-
working verleende in het gehele proceS van 
aangifte tot rechtszaak. 
1. Het inschakelen van de politic; 2. Het formedl 
doen van aangifte bij de politie; 3. Het moment dat 
beslist wordt over al dan niet vervolging; 4. De 

behandeling van de zaak ter terechtzitting. 
Geconcludeerd wordt dat wanneer we serious willen 
streven naar eon co6peratieve houding van het 
slachtoffer or moor begrip moot komen voor de 
juridische obstakels die slachtoffers van geweld in 

. het algemeen ontmoeten. 

12 
Morgan, N. Non-custodial penal sanctions In England 
and Wales: a new utopia? 
Howard journal, 22e jrg., nr. 3,1983, 

blz. 148-167 (GB). 

In dit artikel stelt de auteur de huidige on .twikkelingen 
in het beleid on de praktijk van dc strafexecutie 
in Engeland on Wales ter discussie, zoals doze door 

Cohen in zijn 'Punitive City' concept zijn beschreven. 
De laatste veronderstelt dat het stralbeleid verschoven 
is van bewaringstelling als middel ter controle in 
de richting van `sociale behandeling'. Cohen is van 
mening dat dergclijke `alternatieven' in de meeste 
gcvallen geen vervanging blijken to zijn van eon 
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vrijheidsstraf, maar eerder een verlengstuk hiervan. 
De auteur van dit artikel stelt dat er in feite weinig 
bewijs voor te vinden is dat de strafrechtspleging 
zich beweegt in de richting van sociale behandelings-
programma's. De korte vrijheidsstraffen zijn juist 
in zwang en het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling 
zich voort zal zetten. Alternatieven voor een vrijhcids-
straf zullen in de toekomst, niet zoals Cohen 
suggereert, gericht zijn op sociale behandeling, maar 
zullen relatief kostenbesparend gericht zijn, vrij 
simpel van aard, openlijk straffend en pas in tweede 
instantie `herstellend' van aard. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

13 
Caruso, J. M. A comparative paradigm for analyzing 
international community corrections programs. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 1, 1983, 
blz. 125-142. 

In dit artikel beoogt de auteur het beperkte nationale 
en culturele denken inzake de benadering van 
delinquentcn te doorbreken. Hij analyseert daartoe 
de begrippen delinquent en het begrip maatschappe-
lijke correctie in het licht van de nationale en 
culturelc aspecten die aan deze begrippen zitten. 
Hiertoe geeft hij achtereenvolgens een politieke, 
historische, sociale en culturele analyse van het 
verschijnsel criminaliteit en de reactie van de samen-
leving daarop. Zijn oogmerk hierbij is om de 
universele aspecten eruit te lichten, opdat deze 
verschijnselen tussen verschillende culturen beter 
vergelijkbaar worden. Het voordeel van deze 
benadering is, dat de resultaten die men met de 
bejegening van delinquenten in verschillende landen 
bereikt, beter vergelijkbaar worden waardoor men 
beter van elkaar kan leren. 
Daarnaast wordt de specifiek nationale problematiek 
duidelijker. Ook hierop kan dan adequater worden 
gereageerd. 
Met literatuuropgave. 

14 
Davis, R. C. Victim/witness noncooperation. A second 
look at a persistent phenomenon. 
Journal of criminal justice, lie jrg., nr. 4,1983, 
blz. 287-299 (USA). 

Vanaf de jaren zestig is er meer aandacht besteed 
aan de rol van het slachtoffer van een strafbaar 
feit binnen het strafrechtelijk systeem. Getracht 
werd om het slachtoffer meer in het strafrechtelijk 
systeem te betrekken en te begeleiden. Uit de 
diverse studies bleek echter dat het slachtoffer van 
een strafbaar feit lang niet altijd bereid was om met 
Justitie samen te werken teneinde tot vervolging 
en mogelijke veroordeling van de dader te geraken. 
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Het block zelfs dat.van een'groot aantal misdrijven 
niet eons aangifte door het slachtoffer of eon 
getuige, word gedaan.,Verondersteld word dat de 
vervolging van con groat aanial misdrijven geseponeerd 
werd aangezien het slachtoffer en/of de getuige 
niet mot het 0.M. wilde samenwerken on or zodoende 
onvoldoende bewijsmateriaal tegen de vcrdachte 
verzameld kon warden: De auteur gaat in op doze 
geconstatecrdc houding van het slachtoffer/gctuige 
on tracht eon verklaring to geven. Hij komt tot de 
conclusie dat het gebrek aan medewerking zeker 
niet als een problem bij de eventuele vervolging 
gezien moot warden. 	- 
Met literatuuropgave. 	. 

• 15 
Longmire, D. R. Ethical dilemmas in the research 
setting. A survey of experiences and responses in the 
criminological community. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 3, augustus 1983, blz. 333-348 (USA). 

Via cen enquac ander cen steekproef uit het leden-
bestand van de American•Socicty of Criminology 
onderzocht de auteur in welke mate criminologen 
bij hun onderzoek yoor een ethisch dilemma werden 
geplaatst. In het bijzonder ging het om de volgende 
kwestics: a) Hoe vaak warden criminologen in hun 
onderzock geconfronteerd met een ethisch dilemma? 
on b) In hoeverre zijn_zij hot eons met de oplossingen 
die in de literatuur hiervoor worden aangeboden? 
Het meest vo.orkomend problcem blijkt to zijn dat 
de onderzocker onder druk wordt gezct onderzock 
to doen waarvoor hij goon of weinig interesse heeft 
(dikwijls omdat or voor dat 'onderzock gemakkelijk 
geld to krijgen is). Voorts is het vaak moeilijk to 
voorkomen dat het vertrouwelijk karakter van de 
gegevens geschonden wordt. Er is eon grate behoefte 
aan eon ethische beroepscode. Als die or ooit komt, 
zal doze moeten zijn gericht op de ethische dilemma's 
die de auteur heeft geihventariseerd. Eon diepgaande 
discussie is gewenst. 
Met literatyuropgave :  

' 
16 
Longmire, D. R., G. F. Vito, and J. P. Kenney. 
Combatting the crime of arson: Detection, arrest, 
and conviction. 
Journal of criminal justice, 110 jrg., nr. 4,1983, 
blz. 359-368 (USA). 

Brandstichting on de gevolgen ervan werden in het 
algemeen meer vanuit eon preventie on bcstrijdings-
technische hook bestudeerd dan vanuit eon straf-
rechtelijke invalshoek. larenlang gold het slachtoffer 
van een brandstichting als eon van de mcest verwaar-
loosde slachtoffers binnen het strafrechtelijk 
apparaat. Dc laatstc jarcn is or eon toename van het 
aantal brandstichtingcn to constateren, zodat ook de 
'neer strafrechtelijkflelangstelling stork is toegeno-
men. In dit artikel bestuderen de auteurs het 
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fenomeen brandstichting aan de hand van gegevens 
welke zij hebben betrokken van vier grote steden 
in het zuiden van Californie. Aandacht wordt besteed 
aan het zgn. brandstichtingsteam, dat bestaat uit 
een aantal brandtechnische en opsporingstechnische 
functionarissen. Dergelijke teams hebben binnen het 
onderzoeksveld tot afname van het aantal brand-
stichtingen geleid, terwlil de arrestatie van vermoede-
lijke daders is toegenomen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Schlossman, S., and M. Sedlak. The Chicago area 
project revisited. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 398-462 (USA). 

Het Chicago Area Project (CAP) is een legendarisch 
experiment op het gebied van misdaadpreventie 
uit de dertiger en veertiger jaren. Het was het eerste 
project dat werd ontwikkeld en uitgevoerd door 
sociologen. Het betekende een doorbraak op het 
terrein van het voorkomen en behandelen van jeugd-
criminaliteit (Chicago School), die tot dan hoofd-
zakelijk door psychologie en de psychiatrie werd 
behcerst. De auteurs beschrijven uitgebreid de 
activiteiten van de buurtcomite's door CAP opgericht 
in het kader van de nicuwe aanpak van 'social 
treatment' in een buurt waar voornamelijk Polen 
woonden die voor 70% als ongeschoolde of half- 
geschoolde arbeiders in de nabijgelegen staalfabriek 
werkten. Het CAP-programma voor misdaadpreventie 
bestond uit recreatie (vooral sport georganiseerd in 
samenwerking met de katholieke kerk) verder uit 
het stimuleren tot veranderingen in het buurtleven 
en het leefbaarder maken van de omgeving en het 
bemiddelen tussen autoriteiten en deviante jeugd. 

18 
Vandalisme, is er jets aan te doen?. Themanummer. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 10, 
oktober 1983, blz. 455-490 (N). 

Als thema voor de in oktober 1983 door de veilig-
heidsbeurs Security en dit tijdschrift georganiseerde 
Politie-Studiedag, is gekozen voor vandalisme. Naar 
aanleiding hiervan worden in dit tijdschrift een 
aantal facetten m.b.t. vandalisme belicht. 
P. van Soomeren gaat in zijn artikel `Vandalisme. Een 
drieluik: cijfers, achtergronden, aanpak' allereerst 
in op de omvang en toename van vandalisme aan de 
hand van politiestatistieken en de WODC-slacht-
offerenquetes. Vervolgens worden enkele onder- 
zoeksuitkomsten besproken en de auteur komt daar- 
bij tot een globaal beeld van daders van vandalisme 
en een viertal voorwaarden voor vandalisme. Tot 
slot plaatst hij enkele kanttekeningen bij de aanpak 
van dit probleem, m.n. van de zijde van de politie. 
In het artikel `Vandalisme: cerst weten wat er aan 
de hand is' doet D. Veldkamp verslag van het onder- 
zoek naar de aard en omvang van vandalisme door 
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de Afdeling Sociaal-geografisch en bestuurkundig 
onderzoek (SGBO) van de Vereniging van Neder- 
landse Gemeenten, De bestrijding kan pas effectief 
zijn wanneer or cen redelijk betrouwbaar beeld 	• 
bestaat omtrent hot aantal vernielingen, de frequentic, 
de plaats, de vernielde objecten en herstelkosten. 
H. J. Heijboer beschrijft in `Baldadigheid — straat-
schenderij — vandalisme' de wordingsgeschiedenis 
van vandalismc en gaat in op de (toch wel grote) 
omvang en de aard van de kleine criminaliteit. Eon 
aanpak zoals in het WODC-Project Amsterdam-Os-
dorp, is een mogelijke vorm van bestrijding van 
vandalisme. Turn Halt in Rotterdam' door Th. Peer 
gnat in op het ontstaan en de organisatie van Buro 
Halt, ter bestrijding van vandalisme als een onderdeel 
van het gemeentelijk jongcrenbeleid. In het bijzonder 
wordt aandacht besteed aan de alternatieve activi-
When voor vandalistisch gedrag, waardoor straf-
vervolging mogelijk kan worden voorkomen. 
Al. A. A. van CapeIle geeft in zijn artikel `Vandalisme 
en strafrechtelijke vervolging' enige persoonlijke 
gedachten over de — soms wat ambivalente — ver-
houding tussen vandalisme en straf. 
Met literatuuropgave. 

19 
Walker, M. A. Self reported crime studies and the 
British crime survey. 
Howard journal; 22e jrg., nr. 3, 1983, 	- 
blz. 168-176 (GB). 

Onderzoeken waarbij aan de mensen zelf wordt 
gevraagd of zij delicten hebben gepleegd, blijken 
sinds de zestiger jaren steeds mecr in zwang te zijn 
geraakt. Uit resultaten van dergelijk onderzoek komt 
naar voren dat bijna iedereen wel eon of moor 
delicten heeft gepleegd. De auteur brengt in dit 
artikel eon aantal bezwaren in tegen deze vorm van 
onderzock. Allereerst heeft zij methodologische 
bezwaren. Het is zcer twijfelachtig of men valide 
conclusies kan trekken over het aantal verschillende 
delicten dat geplecgd zou zijn en over de persoonlijke 
en sociale achtergronden van de plegers van doze 
delicten, aangezien een leder eon andere kijk kan 
hebben op wat crimineel gedrag is. Ten tweede 
bestaan er ethische bezwarcn om mcnsen vragen 
te laten beantwoorden, meestal in hun eigen 
omgeving, over hun crimineel gedrag. Dit zou hun 
privacy kunnen schenden. De auteur con cludeert 
op grond van doze problemen dat deze methode 
onvoldoendc bijdraagt aan het wetenschappelijk 
onderzoek of aan de verbetering van reeds gepubli- 
ceerde criminele statistieken. In cen naschrift worden 
de bezwaren van de auteur weersproken door 
M. Hough. Deze was een van de onderzoekers die 
in 1982 de British Crime Survey van de Home Office 
uitvoerde. Aan deze slachtofferenquete waren enige 
vragen naar criminecl gedrag van de respondenten 
toegevoegd. 
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20 
Zoomer, 0. J. On the social causes and function 
of violence against women. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 173-183. 

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat voor 
de omvang en speciale aard van geweld tegen 
vrouwen de traditioncle verklaringen onvoldoende 
zijn. Door de culturele achtergrond en de socialc 
context in beschouwing te nemen, kan het geweld 
verklaard worden en de reacties van instanties 
als justitie, maatschappclijk work, e.d. Volgens de 
schrijfster wordt de kern van het problecm niet 
onderkend wannecr de gewelddadige incidenten 
slcchts gezien worden als een individueel probleem 
tussen de desbetreffende partijen. Zij plaatst in 
haar artikel verkrachting en mishandeling van 
vrouwen naast clkaar vanwege hun overeenkomstige 
oorzaak en functie. Het mecst essentiOle is dat 
het gewelddaden zijn van mannen tegen vrouwen 
waarbij de vrouwen geen toevallige slachtoffers zijn. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

21 
Gibbs, J. J. Problems and priorities: perceptions 
of jail custodians and social service providers. 
Journal of criminal justice, lle jrg., nr. 4, 1983, 
blz. 327-338 (USA). 

Er is betrekkelijk weinig studie verricht naar het 
gedrag van gedetineerden en de problemen waarmee 
gedetinecrden tijdens hun detentieperiode 
geconfronteerd worden. Ook de problemcn die 
zich vanuit het gezichtspunt van het management 
van een penitentiaire inrichting voordoen zijn vrij 
weinig bestudeerd. In dit artikel wordt voornamelijk 
aandacht besteed aan de problemen zoals ervaren 
door administratieve en maatschappelijk medewerkers 
binnen een penitentiaire inrichting. Onderzoek is 
verricht aan de hand van cen voorgedrukte vragen- 
lijst waarbij de functionarissen o.m. de ernst van 
24 aangegeven problemen konden aangeven. Over-
bevolking binnen het Huis van Bewaring werd als 
het grootste probleem gezien, terwijl de psycholo-
gische problemen van gedetineerden en het gcbrek 
aan voldoende activiteiten t.b.v. de gedetineerden 
eveneens als belangrijke problemen gesignalecrd 
werden. Opvallend is de verbondenheid van een groot 
aantal problemen met elkaar. 
Met literatuuropgave. 

22 
Marsh, R. L. Services for families: a model project 
to provide services for families of prisoners. 
International journal of offender therapy and 
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comparative criminology, 29e jig., nr. 2,1983, 
blz. 156-162. 

In dit artikel beschruft de autcur de resultaten van 
con onderzoekproject waarbij tijdens de detcntie 
van de vader of moeder aan het gchcle gezin een 
training wordt gegeven. Bij doze training leren de 
ouders bun onderlinge vcrstandhouding en die 
tegcnover de kindcren to verbeteren. Daarbij leren 
zij vole ander° zaken die het management van het 
gezin bctreffen. De training duurde aeht woken en 
werd aan verschillende gezinnen gegeven. Het 
resultaat was dat bij doze gezinnen de relatie tussen 
de ouders aanzienlijk verbeterde. Bij twee van de 
dric gezinnen was dit ook het geval voor wat betreft 
de rclatie met de kinderen. Hoewel hot experiment 
van eon betrekkelijk kleine opzet was, is de auteur 
toch van mening dat het veel aangrijpingsponten 
biedt voor oon ruimere opzet. 
Met literatuuropgave. 

23 
Prison violence. Thernanummer. 
Prison journal, 63c jrg., nr. 1, lenterzomer 1983, 
blz. 1-135 (GB). 

In dit themanummer gaan verschillende auteurs in 
op de aspecten van geweldpleging in gevangenissen. 
[en van de eentrale thema's daarbij vomit de vraag 
of geweld goon geweld oproept. In het eerste artikel 
geeft de auteur eon analyse van het ontstaan on 
verloop van eon gevangcnisopstand. In con volgend 
artikel is eon historische beschouwing gegeven over 
het geweld in gevangenisssen door de jaren hecn. 
Aanvankelijk verliep dit geweld ongeorganiseerd 
on gebruikte men gecn vvapens. Bij het geweld in de 
laatste jaren wilt op dat or sprake is van steeds meet -
wapengebruik on eon steeds betere organisatie. In 
cnkele artikelen in dit themanummer is aandaeht 
gegeven aan de relatie tussen het straftoemetings- 
beleid in de geweldpleging in de gevangenissen. 
Hierbij zijn ook 'neer theoretische besehouwingen 
gewijd aan de betekenis van . vrijheidsstraffen voor 
de gevangenen enerzijds on voor de samenleving 
anderzijds. Aan het slot van het themanummer wordt 
in eon artikel aandacht besteed aan de meest gesehikte 
behandeling van gevaarlijke gedetincerden in eon 
gcvangenis. 

24 
Steenstra, 8.3. Psychiatrischeltherapeutische 
voorzieningen voor het gevangeniswezen. 
Proces, 62e jrg., nr. 11, november 1983, 
blz. 313-323 (N). 

Dc auteur bespreekt het rapport van dc Commissie 
Psychiatrische/Therapeutische Voorzieningen 
Gcvangeniswczen (1983). Doze moest een advies 
uitbrengcn over: 'de gewenste kwalitatieve on 
zo mogclijk kwantitatieve behoeften aan met name 
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psychiatrische/therapeutische opvangmogelijkheden' 
alsmede 'de functie van, en de onderlinge taak-
atbakening en de structuur van het Penitentiair 
Selectiecentrum in Den Haag, het Pieter Baancentrum 
in Utrecht en de Forensi.sche Observatie- en bege-
leidingsafdeling Het Veer in Amsterdam.' Enerzijds 
is de commissie verder gegaan: het rapport bevat 
veel kwantitatieve beschouwingen over de huidige 
situatie en problematiek, anderzijds heeft de 
commissie bijv. geen rekening willen houden met 
de bezuinigingen. Zij hanteert verschillende uitgangs-
punten, o.a.: de centrale plaats van de individueel 
gerichte preventie van psychische stoornissen en 
de principiele gelijkwaardigheid van psychiater en 
psycholoog m.b.t. de psychotherapeutische problema-
tiek. Er wordt in het rapport in feite ingegaan op 
drie onderwerpen: 1) de voorlichting pro justitia; 
2) de selectie van gedetineerden en 3) de opvang, 
begeleiding en behandeling van gedetineerden. 
Op elk gebied worden diverse aanbevelingen gedaan, 
die de auteur van kritische kanttekeningen voorziet. 

Reclassering 

25 
Veen, Th. W. van. De inbreng van de reclassering. 
Proces, 62 jrg., nr. 10, oktober 1983, blz. 
281-287 (N). 

De autcur plaatst kanttekeningen bij reacties van 
A. Mans, Th. van Haaren en G. Houter op een door 
de auteur geschreven beschouwing `Reclassering 
als rechtspleging' in het twaalfde nummer van 
Proces 1982. Mans ziet, in tegenstelling tot 
de auteur, in zowel de reclasseerder als de client 
jets van de `underdog'-positie, zij het dat de 
maatschappelijk werker die positie bewust heeft 
gekozcn. Voor Mans is de strafrechtspleging een 
systeem waarmce de delinquent in conflict is 
gekomen. Voor de autcur is het een mcthode om de 
wet te handhaven, waarbij wordt getracht het 
straffen van onschuldigen te vermijden. Er is geen 
sprake van een conflict tussen de wetsovertreder of 
delinquent en de strafrechtspleging. De auteur meent 
tevens dat de reclassering een eigen taak heeft in het 
handhaven van de wet en als zodanig tegenover de 
wet even loyaal dient te staan als de andere in het 
uitvoerende vlak werkzame organen van de straf-
rechtspleging. Dit in tegenstelling tot Mans, in wiens 
visie de reclassering zich afzijdig opstelt. De 
reclasscring is, aldus de auteur, een integrerend 
onderdeel van de rechtspleging. Zij dient zich niet 
buiten de strafrechtspleging te houden of zichzelf 
af tc zctten tegen de organen van de strafrechts-
pleging. Tevens dient zij zich mede verantwoordelijk 
te achten voor het handhaven van al die wetten 
waarin met straf wordt gcdreigd. 

26 
Zwezerijnen, J. J. A. Hanteerbaarheid van contacten 
in het reclasseringswerk. 
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Proces, 62e jrg., nr. 10, oktober 1983, biz. 288— 
300 (N). 

De autcur bestecdt vooral aandacht aan de verruiming 
van de mogelijklieden tot hulpverlening binncn het 
strafrechtelijk systeem en wijst op eon zekere 
ontwikkcling in de instelling van de client. Vaak 
blijken clienten van de reclassering, met name 
clienten met veel ervaring in de hulpverlening, 
ingesteld to zijn op de gebruikelnke bcgrijpcnd-

'accepterende benadering van de hulpverlening. Om 
daartegcn beter opgewassen to zijn dient men in 
de bulpverlening nicer uit to gaan van de noodzaak 
°in tot regulering van het gedrag van de client to 
komen. De auteur onderscheidt o.a. `normale, natuur-
lijkc' eontacten: de combinatie van de begrijpcnd-
accepterende °listening van de reclasseringsmaat-
schappclijk worker on cen veranderingsgezinde 
opstelling van de client. Verder onderschcidt hij 
`gecompliceerde' contacten: de combinatie van de 
begrijpend-accepterende opstelling van de 
rcclasseringsmaatschappclijk werkcr met eon 
niet-veranderingsgezinde opstelling van de client. 
De auteur acht het van belang dat, vooral in 
gecompliceerde contactcn, de hulpverlening niet 
alleen bepaald wordt door de noden van de client, 
maar evenzeer door de mogelijkheden tot oplossing 
van de problcmen. Ilij komt tot de conclusic dat 
eon vcrschuiving valt to constateren van aandacht 
your het clientgerichte bezig zijn naar de doelmatig-
heid van de hulpverlening. 

Psychiatrische zorg 

27 
Barneveld, P. D. Communicate tussen rechterlijke 
!nada, inrichtingen en depart ement. 
Balans, 14e jrg., nr. 8,1983, blz. 8-14 (N). 

flit artikel is een verslag van de studicdagen TBR 
1983. Medewerkers van het ministerie vanJustitie, 
van de acht rijks- on particulicre tbr-inrichtingen 
on de Rijks Psychiatrische Inrichting kwamen bij 
elkaar on wisscIden gcdachten uit n.a.v, door diverse 
sprckers geponeerde stellingen. A. Hersted hoofd-
°Meier van justitie to Utrecht, stelt o.a. dat de 
TBR veclal slechts de illusie van maittschappelnke 
veiligheid wekt, omdat weliswaar de strafrechtcr de 
maatregel oplegt, maar de tenuitvocrlegging in 
handen van de medic' wordt gclegd. F. W. J. Den 
Otto/tinder, rechter to Alkmaar, mcent evenals 
Ilerstel dat dc Nederlandsc publicke opinie in het 
afgelopen decennium moor prioriteit heeft gegeven 
aan de waarde van de individuele rechtsbcscherming 
dan aan de waarde van de bescherming der maat-
schappij. Don Ottolandcr acht eon limitering van 
de duur van de TBR gewenst, in tegenstelling tot 
Herstel, on meent dat dc rechter moor zeggenschap 
dient to hebben op met name het vrijhedenbeleid. 
3. M. Haman, directeur sociotherapie in de prof. 



mr. W. P. J. Pompekliniek, neemt stelling tegen 
het instituut van executierechter, dan wel tegen 
de ideeen waarin gepleit wordt voor meer zeggen- 
schap van de rechterlijke macht over de tenuitvocr-
legging van TBR. De auteur vermeldt tevens enkele 
resultaten van een WODC-onderzoek door 
J. L. van Emmerik, waaruit blijkt dat zittende en 
staande magistratuur cen andere opvatting van 
beveiliging hanteren dan de inrichtingen. Uit gevoerde 
discussies bleek dat het wantrouwen van de rechter-
lijke macht in de tenuitvoerlegging van de TBR toch 
we! bestond. W. Nieboer acht een zeker dualisme 
t.a.v. de veiligheidsvraag onvermijdelijk en bepaald 
geen ramp. Tenslotte meent J. D. Buiskool dat de 
noodzaak is gebleken om de communicatie tussen 
inrichtingen en departement met de rechterlijke macht 
te verbeteren. 

28 
French, L. Rage, marginality and suicide among 
forensic patients. 
Corrective and social psychiatry and journal of 
behavior technology methods and therapy, 28e jrg., 
nr. 3, 1982, blz. 74-80 (USA). 

In dit artikel worden eerst de klassieke theorieen over 
123 	zelfmoord beschreven: de sociale theorie (zelfmoord 

als uiting van een te geringc of juist zeer sterke 
maatschappelijke integratie); en de psychologische 
(Freud c.a.). De laatste tijd wordt echter gewezen 
op een aspect van zelfmoord dat in deze theorieen 
onvoldoende aandacht krijgt: zelfmoord als uiting 
van woede. Aan de hand van literatuuronderzoek 
bestuderen de auteurs dit facet van zelfmoord. Tref-
woord is 'marginality' d.w.z. maatschappelijk een 
randfiguur zijn. In inrichtingen voor langdurig 
gestraften komt dit type zelfmoord veel voor, omdat 
in die situatie zowel de persoonlijkheid wordt aan-
getast (anomie) alsook de omgevingsfaetoren onder 
druk komen te staan. De auteur bekijkt zelfmoord 
aan de hand van het DSM III-diagnosesysteem, om 
de verschillende oorzakelijke en provocerende factoren 
duidelijk te maken. Ter preventie pleit hij voor een 
benadering, geent op drie zuilen: medicatie, het 
stimuleren van aanpassing en een breed georienteerde 
psychotherapie. 
Met literatuuropgave. 

29 	 • 
Haffmans, Ch. Het wetsontwerp TBR in herziening. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 8, oktober 1983, 
blz. 644-658 (N). 

In dit artikel gaat de auteur allereerst in op de plaats 
van de terbeschikkingstelling in het Nederlandse 
strafrechtsysteem. Met een historische schets laat 
hij de ontstaansr.edenen zien. Daarnaast beschrijft 
hij de plaats in de systematiek van ons strafrecht-
stelsel. In de ontwikkeling in het denken rond de 
TBR valt het op dat afwisselend het behandelende 
karakter van de TBR en het maatschappij 
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beveiligende karakter in dc belangstelling staat. Hij 
acht eon belangrijke winst in het wetsontwerp dat het 
beginsel van proportionaliteit is ingcvocrd in de TBR. 
Het is kenmerkend voor elke strafrechtelijke reactie 
dat or van proportionaliteit sprake is. Naast dit 
voordeel zijn or vole bezwarcn tcgen dit wetsontwcrp 
geuit. De auteur bcperkt zieh in dit artikel tot eon 
reactic op de bezwaren genoemd door Th. W. van 
Veen. Verdcr schenkt hij aandacht aan de last tot 
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en de 
procedure van art. 249, 250, 251 Sy. Aan het slot 
van zijn artikel bespreekt hij de ml van de dcskundige 
zoals die in het wctsontwerp is geformuleerd. Met de 
bczwaren van Van Veen is de auteur het niet helcmaal 
eens, maar op andere punten vvijst hij op verschillende 
mankcmenten in de regeling. 
Met literatuuropgave. 

30 
Longo, R. E., and A. N. Cloth. Juvenile sexual 
offenses in the histories of adult rapists and child 
molesters. 
International journal of offender therapy and compa-
rative criminology, 27e jrg., or. 2, 1983, blz. 150-155. 

De autcurs hebben bij eon grocp van 231 sexuele 
delinquenten onderzocht of er sprakc is van een 
ontwikkeling van exhibitionisme en voyeurisme op 
jonge leeftijd naar verkrachting op latere leeftijd. 
Bij ongeveer Con op de drie delinquenten is hiervan 
spra ke. 
Psychologischc moticven blijkcn eon grotere rol 
to sPelen bij het oproepen van genocmd gedrag 
dan situationelefactoren. Kindermishandclaars 
rapportcren vaker excessief masturbcren en exhibi-
tionisme (in bun jeugd), terwijI or bij verkrachters 
lets frequenter sprake is van voyeurisme. De autcurs 
stellen dat hulpverleners alert moeten zijn op eon 
dergelnke ontwikkcling. Als eon snort criterium 
noemen zij de openlijkheid waarmee dit gcdrag 
vertoond wordt. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

31 
Galvin J., and K. Polk. Juvenile justice: time for new 
direction? 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 325-332 (USA). 

In het inleidend artikel van dit themanummcr over 
het strafrechtelijk beleid ten aanzien van jcugdigen 
spreken de auteurs bun verwondering uit over het 
bit dat, hoewel de cijfers aangeven dat or eon duide-
lijkc vermindering is van jeugddelinquentie, de 
publicke opinic nog steeds vasthoudt aan het idee 
dat de jeugdcriminaliteit tocneemt. De jeugdcrimina-
liteitscijfers zijn natuurlijk niet laag in absolute zin. 
Wel is het zo dat na eon snclle groei in de zestiger 
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en het begin van de zeventiger jaren de cijfers daarna 
afgenomen zijn. Deze afname kan zowel een gcvolg 
zijn van succesvolle beleidsinitiatieven als van het 
simpele feit dat cr door de verminderde bevolkings-
groei minder jongeren zijn die de kans lopen 
delinquent te worden. De auteurs die bijdragen hebben 
geleverd voor dit nummer, voegen hieraan een zestal 
vragen toe die van belang zijn bij het heroverwegen 
van het beleid m.b.t. het jeugdrecht. 1) Zijn de 
voorgestelde nieuwe beleidsinitiatieven aangaande 
ernstige geweldsdelicten van jongeren gerelateerd 
aan de jeugdcriminaliteitscijfers? 2) Wordt de 
relatieve ernst van de meeste criminaliteit nauwkeurig 
weergegeven? 3) Wat zijn de resultaten van de 
initiatieven uit de zestiger en begin zeventigcr jaren 
om de stijgende criminaliteit tegen te gaan? 4) Hoe 
waarheidsgetrouw is de publieke opinie over 
eriminaliteit en welk rot moet 'angst voor de mis-
daad' spelen bij de vorming van het overheidsbeleid? 
5) Kunnen we de waardevolle beleidselementen die 
de laatste jaren naar voren gekomen zijn identificeren 
en bewaren? 6) Hoe gaan we verder? 

32 
Kelley, T. M. Status offenders can be different: a 
comparative study of delinquent careers. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 365-380 (USA). 

In een onderzoek dat gedurende vijf jaar (1973-1977) 
de criminele carriere volgde van 2005 jongeren die 
voor het Wayne County Juvenile Court in Detroit 
verschenen, werd gezocht naar verschillen tussen 
status offenders en jongeren die om andere redenen 
contacten met de justitie hadden. Uit de resultaten • 
bleek dat status offenders een duidelijk te onder-
scheiden groep vormden; hun recidive was iets 
lager en als zij recidiveerden was dit minder ernstig 
van aard dan bij degenen die at bij hun eerste 
justitiecontact beschuldigd waren van een misdrijf. 
De opvatting dat later crnstiger wangedrag van 
status offenders voor ecn deel veroorzaakt zou 
kunnen zijn door de stigmatisering die het verschijnen 
voor de rechtbank met zich meebracht, leek door 
dit onderzoek ondersteund te wordcn. lets meer 
dan de helft van alle respondenten kwam slechts 
eenmaal in contact met de kinderrechter. Degenen 
die recidiveerden waren volgens de onderzoeker 
alien belast met de stigmatiseringseffecten die voort-
kwamen uit het strafproces en werden hierdoor 
gedreven naar ernstiger misdrijven. Er is geen reden 
om aan te nemen dat het strafproces positieve 
effecten zou hebben. Er is dus alle reden om status 
offenders buiten het justitiele systeem te houden, 
te meer daar de vaagheid van de wetgeving op dit 
gebied een zo flexibele interpretatie ten gevolge 
heeft, dat de rechtsgelijkheid hiermee niet gediedd 
is. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken 
met een studie van C. Thomas uit 1976 over het-
zelfde onderwerp. 
Met literatuuropgave. 
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33 

Krisberg, B., and I. Schwarz. Rethinking juvenile 
justice. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 333-364 (USA). 

In eon artikel dat runnschoots is geillustreerd met 
cijfermateriaal ontleend aan overheidsstatisticken, 
toncn de autcurs aan dat gegevens over arrestaties 
van jongeren, rechtsgang en vcrblijf in tuchtscholcn 
belangrijke informatic oplevercn voor con herover-
weging van het strafrechtelijk beleid t.a.v. jeugdigen 
van de laatste tien jaar. Het moos! opvallend (in de 

jarcn 1974-1979) is het grociende aantal status 
offenders dat niet moor in het justitiele apparaat 
terecht kwam. Minder bcmoedigend is het fed dal 
dit niet lukte met jeugdige delinquenten. net  cerste 
gevolg van doze verwijdering van status offenders 
uit het strafrechtclijk systcem is de geweldige afname 
van het aantal meisjes dat in opvoedingsinstituten 
ed. tcrechtkwam. Het aantal jongens dat tussen 
1974 on 1979 in doze inrichtingen word opgenomcn 
bleef gelijk of nam jets toe. Eveneens van belang is 
de afname van de ernstiger vormcn van jeugd-
delinquentie. Deze weerspreekt de bij het publick 
heersende mening dat or con gestage on alarmerende 
toename is van ernstige jeugddelinquentie. Uit een 
door de auteurs uitgcvocrde analyse block dat het 
uiterst gevarieerde patroon van opnames in opvoe-
dingsinstituten in de diverse staten niet zozcer het 
gevolg was van de verdcling van fondsen voortkomend 
uit dc Juvenile Justice and Delinquency Prevention 
Act van 1974, als wel van het aanwczige aantal 
plaatsen in dergelijke inrichtingen per 100.000 
jongeren. Het artikel cindigt met enkele beleids-
overwegingen. 
Met literatuuropgave. 

34 

°hills, L. E. The future of juvenile justice policy 
and research. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 463-472 (USA). 

In de laatste twintig jaar hebben uiteenlopende 
theoricon, doelstellingen on idecen van on over 
criminaliteitspreventie- on bestrijding elkaar met 
grote snelhcid opgcvolgd. Toch kan men hieruit 
goon enkele verklaring atleiden voor de mate on de 
aard van de hedendaagse dclinquentic. In dezelfde 
periode is het vertrouwen in de aanpak van de jeugd-
delinquentic ernstig aangctast. Onzekerheidsgevoelens 
bij het publiek, angst on bezorgheid over jeugd-
delinquentie zijn wijdverbrcid, ondanks de aanpak 
van jeugdcriminaliteit van de laatste jaren. Veel 
instellingen zijn ondcrhevig aan zware kritiek of men 
wil ze geheel opheffen. De schrdver laat zien dat 
or in de laatste twintig jaar in de V.S. dric belangrijke 
stromingen zijn geweest die het belcid t.a.v. jcugd-
criminaliteit bepaalden n!: de federate politick uit 
het begin van de zestiger jar= waarin gestreefd word 
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naar betere mogelijkhcden op het werk, op school, 
en in het gezin. Voorts de sociale voorzieningen 
sinds 1967, waarbij de nadruk lag op het onder 
controle houden van de criminaliteit door o.a. 
diversie, deihstitutionalisering en diversificatie van 
diensten en tenslotte de Law and Order-reactie van 
de zeventiger jaren, waarbij een hardere, aanpak van 
dclinquenten aanbevolen werd. De sehrijvcr stipt 
zes beleidspunten aan die in de toekomst een geheel 
nieuwe visie en benaderingswijze zullen vergen. Dit 
zijn: het geioleerd raken en vervreemden van de jeugd 
in een tijd van economische teruggang; dc belangrijke 
plaats die de plaatselijke gemeenschap bij misdaad-
preventie zal moeten innemen; een betere verdeling 
van de hulpmiddelen over federate staats- en plaat-
selijke overheden; de werkgelegenheid en het onder- - 
wijs; de angst voor misdaad en tenslotte een 
gecoordineerde, creatieve aanpak van het jeugd-
criminaliteitsprobleem. 

35 
Pfeiffer, C. Erwiderung auf Ulf Kopckes Kritik der 
Bracke-Projekte. 
Kriminologisches Journal, 15e jrg., nr. 3,1983, 
blz. 210-221 (BRD). 

In dit artikel gaat de auteur in op de kritick die 
U. Kopcke hceft geleverd op het zgn. Bra:Ice-project. 
Een project waarbij jongercn op cen bijzondere 
manier worden bejegend wanncer zij delicten hcbben 
begaan. U. Kopeke reageert als rechter en baseert 
zich op enkele projecten die hem bekend zijn. De 
kritiek van de auteur richt zich op het feit dat 
U. Kopcke zich op te weinig voorbeelden baseert. 
Aan de hand van andere voorbeelden verduidelijkt hij 
de manier waarop de jeugdige delinquent bewust 
wordt gemaakt van zijn sociaal onwenselijke gedrag. 
Met name verschilt de auteur met Kopcke van mening 
over de betekenis van de tewerkstelling van de delin-
quente jongeren als sanctic op bun daad. Naar de 
mening van de auteur is de betekenis van dit werk 
ruimer dan het wordt gezien door Kiipcke. De auteur 
besluit zijn artikel met de constatcring dat de thcorie 
en de praktijk elkaar welwillend tegemoet dienen te 
treden wil er enige vooruitgang worden gemaakt. 
Met literatuuropgave. 

36 
Sarri, R. C. Gender issues in juvenile justice. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 3, juli 1983, 
blz. 381-397 (USA). 

In cen self-report studie uit 1981 onder 1735 middel-
bare scholieren in een grote stad in het middenwesten 
van de Verenigde Staten werden overecnkomsten en 
verschillen in delinquent gedrag gezocht, die samen-
hingcn met sexe. De jongeren wcrden tweemaal 
geihtervieWd; de eerste maal op vijftienjarige leeftijd 
en de tweede maal een jaar later. Het onderzoek was 
mede bedoeld om de gevolgen van de federate 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act te 
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evalueren. Voornaamste doel van doze wet was het 
verminderen van het aantal plaatsingen van jongeren 
in tuchtseholen c.d. Een gevolg van de wet was dat 
het aantal plaatsingen van meisjes die vooral status 
offenders waren, beduidend tcrugliep. De criminaliteit 
van mcisjes was kleiner van omvang en minder ernstig. 
Hun bindingen met ouders on school — eon belang-
rijkc rem op delinquent gedrag — waren hechter. 
Sinds 1965 is het aantal jongeren dat in het kinder-
beschermingssystcem terecht kwam in alle Staten 
toegenotnen, ondanks de verminderde criminaliteit 
en het afnemen van do bevolkingsgroei. De overheids-
bemoeienissen met jongeren zijn moor toegenomen 
dan menigeen wenselijk acht, deels door de toename 
van de middelen, deels door oorzakcn als jeugd-
werkloosheid, slechte opleiding, racisme ed. Verder 
vormt het gebrek aan sociale en economische [nage-
Inkheden voor de jeugd in de V.S. eon groot sociaal 
problcem. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

37 
Cortie, H. Stress en beroepsethiek 
Algemeen Politieblad 132e jaargang nr. 21,15 oktober 
1983 blz. 459-466 (N). 

In het eerste deel van dit artikel bespreekt de auteur 
eerst hot verschijnsel 'stress' in het algemeen: stress 
ontstaat bij belasting van ccn individu; de reactie 
van het lichaam op stress wordt gekenmerkt door 
`vluchten' of "vechten' afhankelijk van het over- 
heersen van angst of woede. Als de spanning aanhoudt 
on onvoldoende wordt opgcvangen vinden resp. de 
alarm fase, verzet lase en uitputtingsfase plaats. 
Vervolgens richt de auteur zich op stress in het 
politieberoep. Doze treedt op als or discrcpantie is 
tussen eisen on vermogens door kwalitatieve of 
kwantitatieve over- of onderbelasting. De auteur 
onderscheidt zes groepen variabclen die doze stress 
bepalen: 1) de objectieve omgeving; 2) de subjectieve 
omgeving; 3) spanningen; 4) gezondheid ;5) persoon-
lijkheid (rigiditeit, type A persoonlijkheid); en 
6) social°. ondersteuning. Doze bepalen in wissel-
werking de stressdrempel d.w.z. de mogelijkheid 
om gevoelens van angst en agressie to kunnen regule-
ren. 
Met literatuuropgave. 

38 
Cortie, H. Stress en beroepsethiek (Slot). 
Algemeen politieblad, 132e jaargang, nr. 22,29 okto-
ber 1983, blz. 502-505 (N). 

In het tweede gedeelte geeft de auteur richtlijnen 
voor het hanteren van stress. Dit moot gebeuren door: 
1) organisatie-ontwikkeling; 2) stress management 
(beide collectief gerieht); 3) individueel leren stress 
to hanteren: coping. Hierin onderscheidt de auteur 
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vier fasen: bewustwording van stress; aanleren van 
nieuwe gedragstechnieken; beheersen van emotionele 
gevolgen en heraanpassing. Essentieel voor coping 
is een positieve instelling (actief, plooibaar, produk-
tief). Methoden om stress te leren hanteren zijn 
bijv. relaxatie, assertiviteitstraining, biofeedback etc. 
Tenslotte wijst de auteur op het feit dat de wijze 
waarop men stress hanteert, nauw samenhangt met het 
zedelijk denken waardoor het ook een ethische 
betekenis heeft. Dit geldt zowel voor de individuele 
politieman als voor de organisatie. 

39 
Dijken, P. van. Computer en criminaliteit. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 22, 29 oktober 
1983, blz. 487-494 (N). 

Er doen nogal wat termen opgeld rondom computer 
en criminaliteit. Van twee termen, te weten compu-
terfraude en computercriminaliteit geeft de auteur 
een definitie. Computerfraude valt z.i. binnen compu-
tercriminaliteit. Nadat de auteur drie Nederlandse 
praktijkgevallen beschreven heeft, bespreekt hij op 
basis van buitenlandse literatuur vier vormen van corn-
puterfraude, te weten input-manipulatie, programma-
manipulatie, manipulatie van besturingsorganen en 
output-manipulatie. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan raakvlakken tussen de opsporingspraktijk 
en de disciplines van accountants en beveiligings-
deskundigen. Hij geeft een schets van een opsporings- 
model, dat door T. A. Wiley uiteengezet is tijdens 
een symposion over computercriminaliteit in Parijs. 
Dit model is volgens de auteur met name interessant 
vanwege de directe praktische bruikbaarheid ervan, 
ook in de Nederlandse situatie. Met dit model wordt 
door het C.R.I. nu ruim anderhalf jaar gewerkt en de 
auteur geeft enige praktijkvoorbeelden van de werk-
wijze bij het C.R.I. Tot slot geeft hij een schets van 
een praktijkgeval in de V.S. over een onderzoek 
naar vermoedelijke fraude in een bepaalde sector 
van de sociale zekerheid, waarmee wordt aangetoond 
dat ouderwets recherchewerk op cruciale ogenblikken 
de doorslag kan geven. 
Met literatuuropgave. 

40 
Eggermont-Molenaar, M. J. H. De rechtspositie van 
de arrestant in de politiecel. 
Proces, 62e jrg., nr. 11, november 1983, blz. 329— 
336 (N). 

De auteur heeft in het kader van haar studie stage 
gelopen in het Huis van Bewaring in Den Bosch. In 
deze stage is bijzondere aandacht besteed aan de 
rechtspositie van mensen die op een politiebureau 
gevangen worden gehouden. In dit artikel wordt door 
de auteur inzicht gegeven in wie er opgesloten zitten 
en op grond waarvan zij daar kunnen zitten. Zij zijn 
daarbij onderworpen aan het regiem zoals dat is vast-
gelegd in art. 62 Sv, de Invoeringswet '25 en het 
Besluit '25. Vervolgens gaat de auteur in op de 
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rechten en gunsten die arrestanten hebben en consta-
teert dat het or in de praktijk nogal pover mee is 
gesteld. Zij doet eon voorstel om tot verbeteringen to 
komen zowel op organisatorisch gebied (doorlichten 
van huishoudellike reglementen), als in de sfeer van 
de straftoemeting (rekening houden met het to veel 
dagen op het politiebureau verblijven). Tot slot geeft 
de auteur aan dat de wetgeving op dit punt verbeterd 
dient te warden, Met name zouden arrestanten eon 
ruimere mogelijkheid dienen to krijgen om eon 
bezwaarschrift in te dienen bij de rechter-commissaris. 

.41 
Floereeke, P. Kriminalprovention durch Polizei? 
Kriminologisches Journal, 15e jrg., nr. 3,1983, 
blz. 167-183 (BRD). 

Bij eon gelijkblijvend ophelderingspercentage zijn 
de politiekosten de laatste jaren in de Duitsc Bonds- 
republick enorm gestegen. Als een verklaring hier-
voor wordt o.a. gewezen op de preventieve activi-
teiten van de politic. In dit artikel gaat de autcur 
na wat de achtergronden zijn van doze preventie- 
activiteiten van de politic. De voornaamste kenmerken 
van de preventicve acties zijn het in de openbaar-
heid tonen van de grenzen van wat toelaatbaar is 
on het gericht opsporen met het oog op een 
geconcentreerde vervolging. Hij beschrijft de 
praktische uitvoering door de politie van doze 
activiteiten on de relatie met het repressieve optreden 
van de politic. Uitvoerig gaat de auteur in op het 
grondmodel van het preventieve optreden en de 
verklaring waarom van dit optreden een preventieve 
working uitgaat. Aan het slat van zijn artikel gaat 
de auteur nog nader in op de vaak niet onderkende 
neveneffecten yan het preventief optreden door 
de politic. 
Met literatuuropgave. 

42 
Greenbels, D. F., and R. C. Kessler. The effect of 
police employment on crime. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 210 jrg., 
nr. 3, augustus 1983, blz. 375-394 (USA). 

De auteurs onderzochten de hypothese dat eon 
vergroting van de politiesterkte gepaard zal gaan met 
eon daling van de omvang van de criminaliteit. Van 
252 voorsteden on 269 steden in Amerika werden 
voor de jaren 1960 on 1970 gegevens verzameld 
omtrent criminaliteit on politiesterkte. Het onder-
zoek beperkte zieh tot gewelds- on vermogens-
misdrijven. De auteurs betrokken ook sociodemogra-
fische gegevens in hun statistische analyse. In goon 
van de onderzochte (voor)steden leiddc eon 
vergroting van het politieapparaat tot eon verminde-
ring van de bij de politic bekend geworden eriminali-
telt. De auteurs wijzen or echter op dat dit onder-
zoeksresultaat nog niet de afwezigheid van een 
afsehrikkingseffect behoeft to impliceren. Bij een 



131 

kosten/batenanalyse zal rekening moeten worden 
gehouden met het feit dat het onderzoek zich niet 
uitstrekte tot alle politie-activiteiten. 
Met literatuuropgave. 

43 
Malliet, L. De land elijke politic; eenmaking met de 
gemeentepolitie na tweehonderdjarig bestaan? 
Panopticon, 4e jrg., nr. 3, mei/juni 1983, 
blz. 246-279 (B). 

Het artikel is bedoeld als een beschrijving van de 
huidige situatie waarin de Belgische landelijke 
politic verkeert en de daarmee samenhangende 
problemen. Na eerst een uitgebreid overzicht te 
hebben gegeven van de bevoegdheden van de veld-
wachter, schetst de auteur gedetailleerd de 
organisatie van de landelijke politie. Daarbij komen 
zaken aan de orde als de numerieke sterkte, organisa-
tievorm, recrutering en selectie, salariering, kleding 
en bewapcning, hi6rarchische structuur en oplciding. 
De enige politiedienst waarmce de landelijke politic-
korpsen regelmatig ambtshalve in contact komen is 
de rijkswacht. De relatie met het binnenlands bestuur 
beperkt zich tot contact met het gemeentebestuur. 
Het is de gemeenteraad die het beheer heeft over 
de landelijke politic. Daarentegen onderhoudt de 
landelijke politic zeer weinig contacten met het 
Openbaar Ministerie. De auteur gecft ook een aantal 
bedenkingen over het voorontwerp van een algemene 
politiewet. Hij toont zich een voorstander van 
volledige integratie van de landelijke en stedelijke 
politic. 
Met literatuuropgave. 

44 
Sielaff, W. Bis zur Bestechnung leitender Polizei-
beambter? Erscheinungsformen und Bekempfung 
der organisierten Kriminalitat in Hamburg. 
Kriminalistik, nr. 8/9, aug/sept. 1983, blz. 417-422. 

Allereerst voert de auteur ecn drictal bedenkingen 
• aan tcgen de in de Duitse Bondsrepublick gehanteerde 
officiele opvattingen van georganiseerde misdaad. 
Zo is hij het niet eens met het idec dat dit een 
synoniem zou zijn voor de Mafia, en met de voor-
stelling dat de georganiseerde criminaliteit een 
homogene ongedifferentieerde verschijningsvorm 
zou hebben. Tevens twijfelt hij aan het nut van 
gangbare informatiebronnen zoals de politi6le 
criminele statistieken. Vervolgens geeft de auteur een 
aantal typerende kenmerken van het verschijnsel 
georganiseerde criminaliteit, die te maken hebben met 
planning, uitvoering, grocpsstructuur, corruptie-
methoden en monopoliscringstendensen. De bestrij-
ding van deze criminaliteit moet op een nieuwe 
leest gcschoeid worden, wat inhoudt dat meer in 
het offensief gegaan moet worden en dat de conven-
tionele technieken van informatiewinning aangepast 
moeten worden. Op initiatief van een in 1980/81 
geformecrde commissie werd dit in Hamburg in 
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praktijk gebracht. Na ecrst een uitgebreid overzicht 
te hebbew gegeven van de criminalitcitsvormen in 
doze stad, gaat de auteur in op dit Hamburgse model. 
Het wordt gekenmerkt door offensieve actic i.p.v. 
defcnsieve reactie, en door een grotere opsporings-
capaciteit. Het vinden van bewijsmateriaal is 
geprofessionaliseerd. Verdere kenmerkcn zijn de 
afwezighcid van eon delictgeorienteerde bestrijding, 
van competentiekwestics en van ongewenste infor-
matielekken. Tot slot gaat de autcur in op de 
organisatiestructuur van het Hamburgse model. 

45 
Weiner, K. A., C. K. Stephens, and D. L. Besachuk. 
Making inroads into property crime: an analysis of 
the Detroit anti-fencing program. 
Journal of police science and administration, 1 le jrg., 
nr. 3, september 1983, blz. 311-327. 	• 

De autcurs beschrijven het zgn. anti-hclerproject 
dat gedurende de jaren 1977 tot on met 1980 word 
uitgevoerd door de afdeling georganiseerde misdaad 
van de politic van Detroit, in samenwerking met de 
plaatselijke federale recherche. De opzct was door 
infiltratie van undercover-agenten helers op to sporcn. 
In bite fungeerden de agenten zelf als helers. 
In tabellen worden gegevens gepresenteerd betreffcnde 
de demografische kenmerken van de gearresteerden, 
do waarde van de gestolcn goederen, de bedragen 
die de undercover-agenten or voor betaalden, het 
gebruik van audiovisuele en fotografische middelen 
ter verkrijging van bewijsmateriaal, on de aard van 
de tenlastcleggingen. De vermogenscriminaliteit 
bhjkt in genoemdc period° niet to zijn toegenomen. 
Dit soort criminaliteit is anderzijds ook niet afge-
nomen door afschrikking. Fr werden goon hclers 
gepakt. Per saldo blijken dus doze zgn. anti-heler 
acties in Detroit gcen effect gehad to hebben op de 
criminaliteitscijfers in het algemeen. De effectivitcit 
van doze acties schuilt volgens de auteurs echter 
Merin dat het merendcel van de gearresteerden 
gerechtelijk Icon worden vervolgd on vcroordeeld. 
Bovendicn kwam 90 procent van de als gevolg van de 
aeries in handen van de politic gckomen gestolen 
goederen weer bij de rechtmatige eigenaren terecht; 
men vergaarde veel kennis over de handel in gcstolen 
goederen on de plaatSellike bevolking kreeg moor 
vcrtrouwen in de politic. 
Met literatuuropgave. 

46 
White, S. E., and K. E. Marino. Job attitudes and 
police stress: an exploratory study of causation. 
Journal of police science and administration, 11c jrg., 
nr. 3, september 1983, blz. 264-274. 

In hun onderzock naar stress NJ politicmensen onder-
scheiden de auteurs vijf groepen van 'job-stressors', 
die zij (in aangepaste vorm) ontleenden aan de door 
Marshall en Cooper beschreven moor algemene omge- 
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vingsstressors. De auteurs gaan er bij dit model 
vanuit dat stress een variabele is die afhankelijk is 
van de perceptie van de individu. Zijn reactie op de 
stressor bepaalt de betekenis ervan. Zo kunnen 
bepaalde werkomstandigheden (bijv. tijdslimieten 
die worden gesteld) voor de een een uitdaging bete-
kenen, terwijl de ander daarbij stress ervaart. Er 
werden 45 politiemensen, werkzaam in een bepaald 
district in een middelgrote Amerikaanse stad, 	' 
geinterviewd. De door de auteurs gebruikte correla-
tie-methode vereiste dat de respondenten 90 dagen 
later opnieuw een vragenlijst dienden te beantwoorden. 
De attitudes van de respondenten werden gemeten 
via multipele schaaltechnieken. De enige grocp van 
job-stressors waar gevolgtrekkingen t.a.v. causaliteit 
kunnen worden gemaakt volgens de door de auteurs 
in hun onderzoek gehanteerde criteria, blijkt de 
groep 'organisatiestructuur en werkklimaat' te zijn. 
Hoe minder invloed men kon uitoefenen, of hoe 
minder men dacht dat verdienste i.t.t. vriendjes-
politiek bepalend was voor opwaartse mobiliteit, 
of hoe minder steun men ontving van de leiding, 
des te groter bleek de stress. De auteurs eindigen hun 
betoog met een aantal kritische opmerkingen t.a.v. 
de gebruikte onderzoekstechnieken. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

47 
Donovan, D. M., G. A. Marlatt, and P. M. Salzberg. 
Drinking behavior, personality factors and high-risk 
driving. 
Journal of studies on alcohol, 44e jrg., nr. 3, 
mei 1983, blz. 395-428 (USA). 

De auteurs bespreken literatuurstudies m.b.t. vijf 
categorieen van psycho-sociale variabelen die bijdragen 
aan verkeersongelukken, te weten: demografische 
variabelen; mate van excessief alcoholgebruik; per-
soonlijkheidskenmerken; gemoedstoestanden; en 
attitudes m.b.t. het rijgcdrag. Geprobeerd wordt de 
resultaten te integreren met behulp van een cognitief, 
gedragsmatig model. Alcohol blijkt een intermedieren-
de, versterkende rol te spelen. Voor diverse sub-
groepen wordt de ongevalskans bekeken. 
Met literatuuropgave. 

48 
Havos, A. Ervaringen met de verstrekking van 
inspuitbare opiaten. 
Maandblad voor geestelijke volksgezondheid, 38e jrg., 
nr. 11, november 1983, blz. 1159-1167 (N). 

De auteur beschrijft zijn ervaringen met het 
verstrekken van injecteerbare opiaten aan zeer 
langdurig aan hard-drugs verslaafden. Dit geschiedde 
bij het inmiddels opgeheven Amsterdamse HUK in 
de jaren 1979-1982. Het onderzoek werd verricht 
onder vijf verslaafden. De schrijver noemt vier van de 
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vijf programma's succesvol; de rol van de verslaving 
word enigszins teruggedrongen, waardoor de toegan-
kclijkheid voor hulpverlening toenam. Het ging 
hierbij om gebruikers met mm of moor gestabiliseerde 
behoeften. Dc auteur gaat in op de rolervaring: de 
arts in de rol van slijter/dealer. Het handhaven van eon 
vruchtbare arts-patientrelatie block hicrdoor bemoci-
lijkt to worden. 

49 
Interessen, EinsteIlungen und Informationsbedienisse 
Jugendlither gegentiber Drogen; von L. Cardia, 
Fl Gretillat; M. Levy et al. 
Drogalkohol, 7e jrg., nr. 3, augustus 1983, blz. 32-54 
(Schw). 

Druggebruik is in onze maatschappij een sociaal 
problecm. Voorlichting op scholen blijkt wel het 
kennisniveau over drugs to verhogen,.maar heeft 
weinig effect op het gebruik. Om to onderzoeken in 
hoeverre de aard van de voorlichting (erg paterna-
listisch) hiervoor verantwoordelijk is, deden de auteurs 
eon onderzoek naar de belangstelling voor drugs, 
de attitude tegenover drugs on de behoefte aan 
informatie onder scholieren. Hiervoor hielden zij 
onder 450 middelbare scholieren in het Zwitserse 
kanton Waadt (steekproef) een onderzoek m.b.v. eon 
halfgestandaardiseerde vragenlijst. Het blijkt dat de 
belangstelling toeneemt naarmate de houding tegen-
over drugs positiever, de consumptie-bereidheid groter 
en de afstand tot de drug-subcultuur kleiner is. Dit 
geeft aan hoe belangrijk het verstrekken van goede 
informatie is. Doze moot daarvoor moor toegcspitst 
worden op de verschillende subgroepen. Vanwege de 
sterke emotioncle betrokkenheid bij dit onderwerp 
moot de informatie niet alleen op cognitief niveau 
verstrekt worden. Het is belangrijk dat drug-vrije 
alternatieven aangebodcn worden. 
Met litcratuuropgave. 

50 
Lange, R. Probleme des Betaubungsmittelrechts. 
Zeitichrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
33e jrg., nr. 3, 1983, blz. 606-642 (BRD). 

Hoewel men de herziening van de drugswetgeving in 
de Bondsrepubliek veelal verklaart met con verwijzing 
naar de grote ontwikkeling in de drugshandel on 
het drugsgebruik waardoor de bestaandc wet vcrou-
derd is, stelt de auteur dat die oudc wet wat dat 
betreft nog voldeed. De reden voor invoering van eon 
nieuwe wet, ter vervanging van de oudc wet, is 
volgens hem gelegen in het feit dat men in de 
bestrijding van het drugsprobleem duidelijk hot roer 
wil omgooien. De wet is moor geschreven voor eon 
praktische aanpak van concrete, vaak onderling stork 
verschillende probleemgevallen. De auteur bespreekt 
de kritiek van verschillende auteurs op de wet. Hier-
bij gaat het met name om de generale en special° 
preventiewerking van de wet. Volgens de auteur moot 
de wet individualisering toelaten om speciaal 
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preventieve werking te kunnen hebben. Indien de 
wet te veel op deze individualisering is toegeschreven 
dan komt de generaal preventieve werking in het 
gedrang. De auteur is van mening dat meer 
antropologisch onderzoek moet worden gedaan orn 
nog adequater op het drugsprobleem te kunnen 
reageren. Bij de nieuwe wet ontbreekt het naar zijn 
mening nog aan veel empirische inzichten die hieraan 
ten grondslag zouden moeten liggen. 
Met literatuuropgave. 
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