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Voorwoord 

Dit kinderbeschermingsnummer van Justiti6le 
Verkenningen is in z'n geheel gewijd aan het 
thema `Allochtone jongeren en de kinder-
bescherrning'. 
Er zijn een viertal artikelen opgenomen, die 
gezien kunnen worden als het resultaat van 
ruim drie jaar onderzoek op dit terrein van 
het onderzoekteam Jeugdbescherming en 
Jeugddelinquentie van de CoOrdinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kin-
derbescherming. 

In het eerste artikel, getiteld `Allochtone 
jongeren in Nederland: een 	schetst 

3 dr. J. Junger-Tas een beeld van de sociaal-
economische positie van jonge allochtonen 
in ons land en hun contacten met politie en 
kinderbescherming. Zij besluit met de formu-
lering van een aantal hypotheses omtrent de 
achtergronden van optredende problemen; 
deze achtergronden hebben niet zozeer van 
doen met cultuurfactoren als wel met sociale 
achterstand en de specifieke migrantensituatie. 

In zijn bijdrage `Jonge allochtonen en de 
kinderbescherming: om hoeveel jongeren gaat 
het eigenlijk?' presenteert drs. P. H. van der 
Laan enkele recente cijfers over ondertoe-
zichtstellingen, voogdijvoorzieningen en 
tehuisplaatsingen en het aandeel van jonge 
allochto.  nen daarin. Hij meent dat dat aandeel 
niet zo groot is en de absolute aantallen 
relatief klein, hetgeen goede aanknopings-
punten biedt voor een geihdividualiseerde 
aanpak van de hulpverlening. 

Vervolgens doet drs. M. Smit verslag van een 
onderzoek naar de tehuisplaatsing van jonge 
allochtone kinderen van 0 tot 7 jaar in het 
artikel `Allochtone kinderen: een (klein) deel 
van onze tehuispopulatie'. Zij wijst er op dat 
deze groep kinderen in diverse opzichten 
afwijkt van de groep oudere allochtone 



jongeren in tehuizen en daarom niet goed 
vergelijkbaar is. Daarnaast pleit zij voor een 
grotere variatie in hulpverleningsmogelijkheden 
dan nu voorhanden is. 

In het artikel 'Vietnamese voogdijpupillen in 
Nederland' gaan drs. H. J. de Kort en drs. 
E. van der Hoeven in op de ontvangst van de 
Vietnamese vluchtelingen in ons land, en in het 
bijzonder op die van de minderjarigen die 
hier zonder ouders zijn gekomen en daarom 
onder voogdij van een instelling zijn geplaatst. 
Op basis van de ervaringen met de wijzen van 
ontvangst en opvang en de ontvangst van ver-
gelijkbare groepen in het verleden komen zij 
met een aantal punten, waaraan aandacht zou 
moeten worden besteed bij de opvang van 
groepen minderjarige vluchtelingen in de 
toekomst. 
Tot slot is in dit nummer een bijdrage opge-
nomen van prof. mr . M. Rood-de Boer en 

4 	mr. P. Vlaardingerbroek, beide verbonden aan 
de sectie Jeugdrecht van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg, getiteld `Niet-autochtone 
jongeren en de jeugdbeschermingsmaatiegel 
van ondertoezichtstelling'. Zij geven hienn 
enkele resultaten van een sinds 1978 jaarlijks 
herhaald onderzoek naar de justitiele maat-
regel van ondertoezichtstelling ten aanzien 
van niet-autochtone jongeren. 



• Allochtone jongeren in 
Nederland: een inleiding 

5 

door dr. J. Junger-Tas* 

Jongeren uit etnische minderheidsgroepen in 
ons land onderscheiden zich in velerlei 
opzicht van hun Nederlandse leeftijdsgenoten: 
in culturele achtergrond, uiterlijk, taal, 
opleiding, woonsituatie en toekomstperspectief. 
Grote groepen in onze samenleving lijken 
echter de mening toegedaan dat zij ook nog in 
andere opzichten van de Nederlandse jongeren 
verschillen: zo zouden zij meer delinquent en 
probleemgedrag vertonen en valcer met de 
kinderbescherming en het jeugdstrafrecht in 
aanraking komen. Nu zijn dit ingewikkelde 
zaken en dergelijke constateringen roepen 
meer vragen op dan wij in dit nummer van 
Justiti&le Verkenningen kunnen beantwoorden. 
Een eerste vraag die ook in de vervolgartikelen 
ter sprake komt is in hoeverre het bovenstaande 
juist is: is het werkelijk zo dat allochtone 
jongeren in sterkere mate dan autochtone 
jongeren in het kinderbeschermingssysteem 
en het jeugdstrafrecht vertegenwoordigd zijn, 
of is dit een mythe die het beeld bepaalt dat 
de Nederlandse bevolking van minderheden 
heeft? 
In dit verband zijn er een aantal fundamentele 
vragen die beantwoord zouden moeten worden. 
In de eerste plaats zou men, indien er al van 
oververtegenwoordiging sprake is, willen 
weten wat de aard en omvang daarvan is. 
Ten tweede is de vraag relevant op grond waar-
van allochtone jongeren dan vaker in het kin-
derbeschermingssysteem belanden: is dat 
omdat er sprake is van meer deviant gedrag, 
of spelen wellicht ook andere factoren een 
rol bij de beslissing om bij deze jongeren in te 
grijpen. 
En indien er al van deviant gedrag of van 
problemen thuis sprake is, waar hangt dit 
dan mee samen? In hoeverre moet men de 

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



oorzaken zoeken in conflicten tussen twee 
culturen en in hoeverre in de meer algemene 
sociaal-economische achterstandsituatie waarin 
de meeste etnische minderheidsgroepen zich 
bevinden en die zij gemeen hebben met 
sommige sectoren van de Nederlandse, 
bevolking. 
Tenslotte dient de vraag gesteld of die veron-
derstelde oververtegenwoordiging voor alle 
etnische groepen in dezelfde mate geldt. Zijn 
er in dit opzicht wellicht verschillen aan te 
wijzen tussen de diverse groepen en zo dit het 
geval is, hoe kan men die dan verklaren? 
Teneinde op deze vragen een enigszins gefun-
deerd antwoord te kunnen geven, heeft het 
interne onderzoekteam Jeugdbescherming 
en Jeugddelinquentie van de CoOrdinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kin-
derbescherming een aantal empirische onder-
zoeken en een literatuurstudie op dit terrein 
ondernomen. Deze onderzoeken — die nog niet 
alien voltooid zijn — richten zich zowel op 
jongeren uit etnische minderheidsgrOepen die 
in het kinderbeschermingssysteem terecht 
komen als op degenen die met het jeugdstraf-
recht in aanraking komen. 
Zo werd een drietal onderzoeken uitgevoerd 
naar de plaatsing van allochtone kinderen in 
tehuizen, waarvan er twee reeds voltooid zijn, 
en het laatste — een follow-up studie — zijn 
voltooiing nadert. (Van der Laan, 1983, Smit 
en van der Laan, 1984 en Van der Laan in 
voorbereiding.) 
Hiemaast is — op verzoek van de Directie 
Kinderbescherming — aandacht geschonken 
aan . een anderssoortige problematiek, nl. die 
van minderjarige vluchtelingen voor wie een 
voogdijvoorziening moest worden getroffen. 
In dat kader heeft de C.W.O.K. een onderzoek 
laten uitvoeren naar opvang en hulpverlening 
aan jonge Vietnamese bootvluchtelingen die, 
wegens afwezigheid van de ouders, (tijdelijk) 
onder voogdij van een instelling werden 
geplaatst. 
Doel van dit onderzoek was niet alleen inzicht 
te krijgen in de effectiviteit van de geboden 
opvang en hulp in dit specifieke geval, maar 
ook om tot meer gefundeerde aanbevelingen 
te komen over de mogelijke opvang van ver- 



gelijkbare groepen vluchtelingen in de 
toekomst. 
Vervolgens zullen binnenkort verschijnen, een 
onderzoek naar politiecontacten van jongeren 
uit etnische minderheden en een literatuur-
studie naar achtergronden van deviant- en 
probleemgedrag onder allochtone jongeren. 

an der Hoeven e.a., 1985 en Maliepaard, 
in voorbereiding.) 
Naar aanleiding van de voorlopige resultaten 
van beide onderzoeken is in 1984 een vrij 
groot empirisch onderzoek gestart naar de 
betrokkenheid van allochtone jongeren bij 
criminaliteit als dader en als slachtoffer. In 
dit inleidend artikel worden enkele voorlopige 

, resultaten van met name het onderzoek van 
Van der Hoeven e.a. gepresenteerd. 
Het onderhavige artikel vormt tevens een 
inleiding op de daarop volgende artikelen. Met 
uitzondering van het vierde artikel dat betrek-
king heeft op een zeer specifieke groep als 

7 	onderwerp van onderzoek (Vietnamese voog- 
dijpupillen), gaat het in deze bijdragen hoofd-
zakelijk om drie verschillende groepen etnische 
minderheden, nl. jongeren van Surinaamse, 
Turkse en Marokkaanse afkomst. De reden 
hiervoor is simpelweg dat zij de grootste 
groepen allochtonen in ons land vormen. 

In dit inleidende artikel zal in de eerste plaats 
wat algemene informatie geboden worden met 
betrekking tot de leefsituatie van de betref-
fende groepen. Vervolgens komen enkele 
gegevens aan de orde die hun contacten met 
de kinderbescherming en de politie betreffen. 
Tenslotte zal slechts op tentatieve wijze en in 
de vorm van hypothesen ingegaan worden op 
bepaalde achtergronden van delinquent of 
problematisch gedrag. Daar het hierb oven 
vermelde onderzoek nog niet geheel voltooid 
is moeten we voorzichtig zijn met het trekken 
van conclusies. loch komen er uit het tot nu 
toe verrichte onderzoek wel enkele lijnen 
naar voren die ten minste het vermelden waard 
lijken. 

1. Enkele populatiegegevens 

1.1. Omvang an de allochtone groepen 
In tegenstelling tot veel Europese landen is 
Nederland eerst laat een immigratieland 



geworden. In de jaren '70 kwam er een grote 
instroom van gastarbeiders nit de Middellandse 
zee landen, terwijI de grootste toestroom van 
Nederlandse burgers met Surinaamse en 
Antilliaanse achtergrond tussen 1969 en 1975 
plaatsvond. Sinds 1981 is er echter een abrupt 
einde aan de immigratie stroom gekomen 
(Penninx, 1982). 
Met betrekking tot de immigratie vanuit 

, Suriname, werd in 1980 de bilaterale overeen-
komst die de vestiging van deze groep Neder-
landers regelde, opgeheven en een nieuwe meer 
restrictieve regeling ingevoerd. 
Ten opzichte van de Middellandse zee landen 
wordt sinds 1981 een restrictief toclatings-
beieid gehanteerd: er is reeds een visumplicht 
voor Turkse burgers, terwij1 de eisen voor 
huisvesting en levensonderhoud strenger zijn 
geworden. Hiernaast heeft de economische 
recessie de immigratie doen teruglopen en 
zelfs enige remigratie op gang gebracht. 

8 	De aard van de immigratie is ook veranderd. 
Sinds 1980 zijn er geen gastarbeiders meer 
geworven maar is er hoofdzakelijk sprake van 
immigratie op grond van gezinshereniging. 
Zo werd in 1981 de helft van de immigranten 
gevormd door ongehuwde kinderen van 
migranten en de meerderheid daarvan vvas 

• beneden de 20 jaar. Volgens schattingen 
hebben 72% van de Turkse arbeiders en 
45,5% van de Marokkaanse arbeiders hun 
gezinnen naar Nederland laten overkomen. 
De volgende tabel (C.B.S., maandstatistiek 

• 1980/12) toont de bevolkingsgroei sinds 1960 
en het aandeel daarin van de buitenlanders. 

Tabel 1. Nederlandse en niet-Nederlandse bevolking 
1960-1982 

Nederlandsc 	niet-Neder- % nict- 
bcvolking 	landsc be- 	Neder- 

volking 	landers 
op totale 
bevolking 

	

31-5-1960 	. 11.500.000 	117.500 	1,0 

	

28-2-1971 	13.000.000 	255.000 	2,0 

	

1-1-1976 	13.700.000 	350.000 	2,6 

	

1-1-1978 	13.900.000 	400.000 	2,9 

	

1-1-1980 	14.000.000 	475.000 	3,4 

	

1-1-1981 	14.200.000 	520.000 	3,7 

	

1-1-1982* 14.300.000 	544.000 	3,8 

* Schatting van Penninx, op cit., tabel 11 



Uit bovenstaande tabel blijkt een tendens tot 
stabilisatie van het buitenlandse aandeel in de 
bevolking sinds 1981. 
Buitenlanders vormen ongeveer een half 
miljoen personen, waaronder ± 150.000 Tur-
ken, en ± 100.000 Marokkanen. 
Ongeveer 60.000 personen zijn afkomstig uit 
Italie, Spanje of Joegoslavie en de rest komt 
uit andere landen, voornamelijk de buur-
landen. 
Alles bij elkaar zijn er in Nederland zo'n 
300.000 personen afkomstig uit 9 Middellandse 
zee landen. Ms we hier aan toevoegen de 
ongeveer 180.000 personen van Surinaamse 
afkomst, van wie de meeste de Nederlandse 
nationaliteit bezitten, dan mogen we het 
totaal aan leden van etnische minderheids-
groepen schatten op ongeveer een half miljoen, 
dat is zo'n 3,5% van de Nederlandse bevol-
king'. 

9 	1.2. Verbliffsduur van de migranten 
Kijken we naar de verblijfsduur van de buiten-
landse werknemers dan blijkt een groot 
gedeelte van hen hier reeds geruime tijd te 
verblijven. Zo vond Shadid dat 54% van de 
door hem onderzochte Marokkaanse werk- 

nemers al langer dan 7 jaar in Nederland zijn 
(Shadid, 1979) terwijl een ander onderzoek 
onder werknemers uit zeven Middellandse 
zee landen constateert dat 54% van hen zelfs 
10 jaar of langer in ons land verblijven 
(Wentholt, 1982). 

Het meeste onderzoek bevestigt de redelijk 
lange verblijfsduur van buitenlandse werk-
nemers: voor alle groepen geldt dat zo'n 60% 
reeds 6 jaar of langer in Nederland verblijft 
(Minderheden meer toekomst, 1983). 
Hoewel er in de komende jaren, op grond van 
de economische recessie, wellicht sprake zal 
zijn van een licht toenemende remigratie, mag 
men er toch van uit gaan dat de meeste 
etnische minderheidsgroepen zich permanent 
in Nederland hebben gevestigd. 

Het totaal aantal buitenlanders tezamen met de 
Surinaamse Nederlanders zou ongeveer 5% van 
de bevolking vormen. 



1.3. Spreiding van de alloehtone groepen 
Hoewel dehuitenlandse populatie ongeveer 
5% vomit van de totale populatie, zijn er 
aanzienlijke plaatselijke verschillen in concen- 
traties. De vier grote steden hebben de grootste 
concentraties. 

- 

Tabel 2. Niet-Nederlandse ingezetenen in (le vier 
grote steden in 1980* 

Amsterdam 	9,3 
Rotterdam 	8,4 
Den Haag 	 6,9 
Utrecht 	 7,2 
Totaal in Nederland 	3,4 

% van de totale bevolking 

*Gegevens berekend door Penninx op basis van 
C.B.S.-eijfers, (Penninx, 1982). 

Dit geldt overigens niet alleen voor de buiten- 

	

. 	landers, maar ook voor minderheden met een 

	

10 	Surinaamse, Antilliaanse of Molukse achter- 
grond. De eerste twee groepen wonen voor 
de helft in de vier grote steden (Reubsaet, 
1981). 
Ads we deze groepen toevoegen (er mee reke-
ning houdend dat ongeveer eenderde van de 
buitenlanders uit de EEG landen komt) dan 
mogen we er Van uitgaan dat in steden als 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het 
percentage etnische minderheden in de 
bevolking tenminste 10 a 12% is. 
Van belang is verder nog dat tweederde van 
de Turkse groep van het platteland komt en 
eenderde vanuit een stedelijke omgeving; bij 
de Marokkaanse groep is die verdeling stad-
platteland ongeveer half om half. 

1.4. Bevolkingsgegevens 
In demografisch opzicht verschillen deze 
minderheden aanzienlijk van de Nederlandse 
bevolking. Ten eerste hebben zij een hoger 
geboortecijfer. In 1981 waren er 178.600 
levend geborenen, waaronder 14.500 of 8% 
van buitenlandse nationaliteit. Ongeveer 60% 
van deze groep pasgeborenen had Turkse 
of Marokkaanse ouders. 
Deze bevolkingsgroepen hebben dan ook een 
andere bevolkingsopbouw: kinderen onder 
de 10 jaar vormen 23% van de buitenlandse 



populatie tegen slechts 13,5% van de Neder-
landse bevolking. 
Men dient echter wel een onderscheid te 
maken tussen groei van een bevolkingsgroep 
op grond van gezinshereniging en groei ver-
oorzaakt door een hoog geboortecijfer. Tot 
1977 traden beide verschijnselen op. In 1977 
was het geboortecijfer van de Turkse groep 
driemaal, en dat van de Marokkaanse groep 
vijf maal zo hoog als dat van de Nederlandse 
bevolking. 
Daarna is een geleidelijke daling van het 
geboortecijfer in deze twee groepen opge-
treden, een daling die bij de Turkse groep 
sterker is dan bij de Marokkaanse groep. 
Penninx stelt dat nu de beide groepen min of 
meer `gesloten' populaties zijn geworden, 
hetgeen betekent dat er nauwelijks nog immi-
gratie noch remigratie plaatsvindt, de geboorte-
cijfers binnen 15 a 20 jaar het Nederlandse 
geboortecijfer zullen benaderen (Penninx, 

11 	1982, blz. 88). 
Hetzelfde geldt min of meer voor de Suri-
naamse bevolkingsgroep: in 1979-1981 was 
het geboortecijfer slechts zo'n 29% hoger dan 
dat van de Nederlandse bevolking en in 
recente jaren is dit verschil nog kleiner 
geworden (Tas, 1983). 
De prognose is dan ook dat het aandeel van 
de etnische minderheden in de Nederlandse 
bevolking nog wel enigermate maar niet meer 
in aanzienlijke mate zal toenemen. 

2. Sociaal-economische positie 

2.1. Opleiding 
Buitenlandse werknemers worden over het 
algemeen geworven voor ongeschoold werk. 
De meeste van hen hebben dan ook zeer 
weinig opleiding. De Marokkaanse groep was 

• bij binnenkomst overwegend analfabeet, 
de Turkse groep had gemiddeld genomen een 
betere opleiding en de Surinaamse groep een 
aanzienlijk betere. Hoe staat het echter met 
hun kinderen? 
Cijfers van het C.B.S. — waarin geen gegevens 
zijn opgenomen over Surinaamse, Antilliaanse 
en Molukse leerlingen — geven aan dat de 
deelname van Turkse en Marokkaanse kinderen 
aan het kleuter- en lager onderwijs nagenoeg 



normaal is. Van de groep 12-15 jarigen 
verblijven er nog relatief veel in het lager 
onderwijs. Als ze doorstromen dan is dit 
gewoonlijk naar het lager beroepsonderwijs 
(van Praag, 1984). 
Een onderzoek onder 600 16-24 jarigen, die 
vanuit Marokko en Turkije naar Nederland 
waren gekomen, constateerde dat driekwart 
van de groep het voltooide L.B.O. of M.A.V.0.- 
niveau niet gehaald had. Slechts 18% van hen 
volgde volledig dagonderwijs. Driekwart 
bezocht het L.B.O. en 10% de M.A.V.O. 
Spijbelen kwam veelvuldig voor (Brasse e.a., 
1983). 
Andere onderzoekers stelden in 1981 onder 
15-jarige jongeren te Rotterdam een spijbel-
percentage van 25% vast onder Turken en 
Marokkanen, tegen slechts 5% onder autoch-
tonen. De Surinaamse groep had een spijbel-
percentage dat niet veel afweek van het 
Nederlandse, nl. 7%. Van de Turkse en 

12 

	

	Marokkaanse meisjes bezocht slechts 30 a 
40% een school (de Jong 1982). 

• 	De volgende tabel nit deze studie geeft enig 
inzicht in de verschillen tussen deze groepen. 

rebel 3. Bereikt onderwijsniveau van I5-jarigen 
in Rotterdam in % van het totaal per 
etnische groep 

Neder- 	Sun- 	Turken/- 
landers nam ers Marok- 

kanen 

N=I41 N=68 	N=78 

L.0./V.B.0. 	 — 	2 	9 
L.B.0.-1; A.V.0.-1 	1 	3 	17 
L.B.0.-2 	 9 	16 	28 
A.V.0.-2 	 1 	15 	13 
L.B.0.-3 	 21 	27 	24 
M.A.V.0.-3; L.B.0.-4 29 	24 	8 
M. A.V. 0-4; 
H.A.V.0.-3; V.W.0.-3 28 	15 	1 
H.A.V.0.-4.V.W.0.-4 11 	— 

Zoals men kan zien hebben Turkse en 
Marokkaanse kinderen het laagste onderwijs-
niveau. Na de lagere school kiezen zij hoofd-
zakelijk het L.B.0.; M.A.V.O. en H.A.V.O. 
wordt door hen praktisch niet gevolgd. 
Ook de Surinaamse leerlingen geven een 
achterstand te zien ten aanzien van autochtone 



13 

jongeren maar dit verschil is toch minder 
groot: op 15-jarige leeftijd hebben Surinaamse 
kinderen een duidelijk hoger onderwijsniVeau 
bereikt dan de Turkse en Marokkaanse 
kinderen. Een onderzoek onder 1093 Suri-
namers van het I.T.S. (Reubsaet e.a. 1982) 
toonde aan dat de meeste Surinaamse leer-
lingen in het L.B.O. terecht komen en slechts‘ 
weinigen in het H.A.V.O. of V.W.O. Bij over-
eenkomstig onderwijsniveau was de leeftijd van 
de Surinaamse leerlingen hoger dan die van 
autochtone leerlingen. 

Ten slotte nog een tabel gebaseerd op gegevens 
van de Amsterdamse politie over het onder-
wijsniveau van minderjarigen die met hen 
in contact komen en nog naar school gaan. 

Tabel 4. Onderwijsniveau van schoolgaande 
minderjarigen met politiecontacten in 
1981 (Bron: Jaarverslag Amsterdamse 
politic) 

Neder- Sun- 	Marok- Turkcn 
landers namers kanen 
N=910 N=275 N=174 N=78 

Lagere school 	15 	23 	50 	16,5 
L.B.O. 	37,5 	48 	45 	60 
M.A.V.O. 	25,5 	23 	4,5 	19 
V.W.O. 	12 	6 	0,5 	4 

Hoewel gegevens over leeftijdsgroepen ont-
breken mogen we er vanuit gaan dat het hier 
overwegend om jeugdigen beneden de 18 jaar 
gaat. 
Deze tabel bevestigt wat in eerder onderzoek 
gevonden is: de Marokkaanse groep wijkt 
het sterkst van de autochtone groep af, de 
Surinaamse groep het minst. Opvallend is dat 
de buitenlandse jongeren zich praktisch 
geheel beperken tot het L.B.O.: van enig door-
stromen naar hogere onderwijsvormen is nog 
bijna geen sprake. 
Wat de naaste toekomst betreft dient men 
geen al te optimistische verwachtingen te 
koesteren. De meerderheid van kinderen uit 
etnische minderheidsgroepen verlaten het 
schoolsysteem na de lagere school of voordat 
ze het beroepsonderwijs met een diploma 
hebben afgerond. Ms ze al doorstromen is het 
overwegend naar het lager beroepsonderwijs. 



De meest problematische groep omvat 
lcinderen die eerst op 12-jarige leeftijd of later 
met hun ouders in Nederland herenigd werden. 
Een evaluatie-onderzoek naar het functioneren 
van de internationale schakelklassen, waar- 
van het doel is de kinderen voor te bereiden 
op deelname aan het reguliere middelbaar 
onderwijs, vond dat voor veel jongeren de 
intemationale schakelklas de laatste vorm 
van onderwijs was dat ze genoten hadden 
veardat ze tot de arbeidsmarkt toetraden 
(Bouwmeester, 1979). 
Het Sociaal Cultureel Planbureau signaleert 
eveneens een nog te publiceren onderzoek 
waaruit blijkt dat Turkse en Marokkaanse 
kinderen die voor het 12e jaar naar Nederland 
kwamen, het veel beter op school doen dan 
leeftijdsgenoten die later in Nederland aan-
kwamen (van Praag, 1984). 

2.2. Arbeidspositie 
. 14 	Wat de arbeidssituatie betreft is het interessant 

om een vergelijking te maken tussen oudere 
werknemers en jongere. 
Wat de eerste betreft biedt een onderzoek 
onder 1240 allochtone leerlingen uit de 
zesde klas, gegevens over het beroep van de 
vader (van Esch, 1983). 

Tube! 5. Beroepsgroep van ouders van zesdeklassers 
lagere school — in % — 

Turkcn Marok- Sun- 	Totale 
kanen namers/ bcvolking 

Antil- 
lianen 

N=517 N=172 N=I96 N=I046 

Ongeschoolde 
arbciders 	79 	81 	42 	11 
Geschoolde 
arbeiders 	17 	17 	32,5 	35,5 
Lzgerc cm- 
ploy6.'s/kleine 
zelfstandigen 	3 	I 	11,5 	39 
Middelbare 
employd's/ 
hogere 
beroepen 	I 	1 	14 	14,5 

We zien alweer dat Turkse en Marokkaanse 
werknemers overwegend ongeschoold werk 



verrichten. Voor wat de Surinaamse groep ' 
betreft blijkt dat de groep die ongeschoold 
werk verricht, ten opzichte van de buiten-
landse werknemers gehalveerd is, en de groep 
die geschoolde arbeid verricht verdubbeld is. 
Als we nu bekijken hoe het met jongere 
werknemers gesteld is dan blijken et nog 
steeds aanzienlijke verschillen te bestaan. 
Brasse e.a. vergeleken de verdeling over beroeps-
takken tussen enerzijdse jonge Turken en 
Marokkanen van 16-24 jaar en anderzijds 
jonge Nederlanders van dezelfde leeftijds-
groep en ook Nederlanders tot 35 jaar die 
slechts L.B.O. of M.A.V.0.-onderwijs gevolgd 
hebben (Brasse e.a., 1983). Op te merken valt 
evenwel dat deze werknemers eerst vrij laat 
in Nederland aankwamen, de meeste na het 
lie jaar. De onderzoekers bestempelen deze 
groep dan ook als `overgangsgeneratie'. 

Tabel 6. Verdeling over beroepstakken van Turken, 
15 	 Marokkanen en Nederlanders — in % — 

Turken Neder- 	Nederlan- 
+ Marok- landers ders < 35 
kanen 	<25 	jaar L.B.O. 
16-24 jaar 	+ M.A.V.0.- 
jaar 	 opleiding 

Wetensch./vakspec. 0.3 	14.6 	3.8 
Hogere + leiding- 
gevende functies 	— 	0.1 	0.3 
Administr. funct. 	2 	25.5 	20.8 
Commerc. functies 0.6 	9.4 	10.7 
Dienstverl. funct. 	25.9 	12.8 	13.1 
Agrarische be- 
roepen 	 4.8 	2.6 	5 
Industrie 	66.7 	34.9 	46.3 

Duidelijk komt naar voren dat de verschillen 
bijzonder groat zijn, ook met die Nederlanders 
die alle6n L.B.O. of M.A.V.0.-onderwijs 
gevolgd hebben. In feite werken de buiten-
landers hoofdzakelijk in de industrie en gedeel-
telijk in dienstverlenende functies. In admini-
stratieve en commerciele functies zijn ze prak-
tisch niet vertegenwoordigd. 
De Turkse en Marokkaanse arbeiders zijn 
overwegend werkzaam in de voedings-, metaal-
en automobielindustrie, de Surinaamse groep 
geeft een gedifferentieerder beeld: iets 
minder dan de helft werkt in de industrie, 
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ongeveer een derde heeft een administratieve 
functie en zo'n 10% werkt in de medische 
of sociale beroepen (Reubsaet e.a., 1982). 
Belangrijker nog dan deze gegevens is een 
vergelijking tussen het beroepsniveau van 
buitenlandse vaders en hun zonen van 16 tot 
24 jaar. Hebben deze laatste een hogere graad 
van scholing bereikt clan hun vaders, zijn zij 
in maatschappelijk opzicht beter af? (Bras* 
e.a., 1983). 

Ta be( 7. Beroepsniveau van buitenlandse vaders 
en hun zonen van 16-24 jaar — in % — 

Vaders 	Zonen 16-24 
jaar 

N=305 	N=219 

Ongeschoolde arbeid 63,3 	55,6 
Geschoolde arbeid 	33,7 	40,2 
lagere employe's 	0,7 	3,2 
Kleine zelfstandigen 	1,7 	0,5 
Middelbare employe's 0,3 	0,5 
Hogere beroepen 	0,3 

Uit tabel 7 blijkt dat dit nauwelijks het geval 
is. Er is een heel lichte verschuiving van 
ongeschoold naar geschoold en naar lagere 
employe's, maar de verschillen zijn gering. 

Tenslotte enkele gegevens over de werkloos-
heid. Het Sociaal Cultured Planbureau noteert 
dat hoewel de werkloosheid onder Surinamers, 
Antillianen en Molukkers reeds geruime tijd 
hoog is, dit voor de Mediterrane buitenlanders 
nog maar het geval is sinds het eind van de 
jaren '70. 

Op grond van cijfers in de Sociale Maand-
statistiek berekende het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat in het begin van 1983 32% 
van de Turken en 29% van de Marokkanen 
werkloos waren, terwijI van de Surinamers 
al in 1979 25% werkloos was. 
Onder de totale beroepsbevolking was in 1983 
het werkloosheidspercentage 17%. 
Uitgesplitst naar leeftijdsgrocp krijgt men 
voor het jaar 1981 de volgende gegevens 
(Van Praag, 1984). 



Tabel 8. Werkloosheidspercentages naar leeftijd 
en etnische groep in 1981 

18-29 30-44 45 jaar 45+ incl. 
jar 	jaar 	en + 	arbeids- 

onge- 
schikten 

Turken + 
Marokkanen 	17,7 	11,4 	21,1 	31,5 
Surinamers + 
An tillianen 	35,6 	16,7 	12,6 	43,3 
Autoch tone 
Nederlanders 	10,9 	4,9 	4,9 	23,3 

De werkloosheidspercentages van de Sun- 
• 	namers en Antillianen zijn in 1981 al bij- 

zonder hoog: onder de jongeren is de werk-
loosheid tweemaal zo hoog als die bij de 
Turken en Marokkanen en bedraagt meer dan 
35%. In de hoogste leeftijdsklassen is bijna 
1 op de 3 buitenlandse werknemers werkloos; 

17 	wat de Surinaamse bevolkingsgroep betreft 
vormen vooral de hoge aantallen arbeids-
ongeschikten het zeer hoge percentage niet-
actieven. 

2.3. Woonsituatie 
Tot slot nog enkele gegevens over de woon-
situatie, gegevens die we putten uit het rapport 
van het Sociaal Cultureel Planbureau (Van 
Praag, 1984). 
Wanneer men op eenvoudige wijze tot een 
vergelijking wil komen tussen de verschillende 
groepen met be trekking tot de kwaliteit van 
het wonen, dan kan dat gedaan worden op 
grond van zogenaamde kwaliteitspunten. 
Deze zijn gebaseerd op elementen zoals bouw-
vorm, oppervlakte, woongerief, bouwtechnische 
toestand en ligging van de woning. 

Tabel 9. Gemiddeld aantal kwaliteitspunten van 
woningen naar etnische groep 

Turken en Marokkanen 	80 
Surinamers en Antillianen 	105 
Au toch to nen 	 139 

Duidelijk is dat de autochtone Nederlanders 
het beste wonen en de Turken en Maroklcanen 
het slechtst terwijl de Surinamers en Antilli- 
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anen een tussenpositie innemen. De Turken 
en Marokkanen die sterk geconcentreerd zijn 
in de vier grote steden wonen vooral in voor- 
oorlogse etagewoningen. De Surinamers wonen 
oak in na-oorlogse etagewoningen. Een ander 
element dat de kwaliteit van het wonen meet 
is het aantal gezinsleden per waning en per 
kamer. 

Tube! 10. Woon- en kamerbezetting near etnische 
groep 

Gem iddeld GemW(1dd aantal 
aantal per- personen per 
sonen per 	kanwr 
woning 

' Turken en Marok- 
kanen 	 4,57 	1,18 
Surinamers en 
Antillianen 	3,46 	0,96 
Autochtonen 	2,78 	0,71 

Ook-hier zien we weer dat de situatie voor de 
Turken en Matokkanen het ongunstigst is en 
die van de Nederlanders het gunstigst. De 
Surinaamse groep zit tussen deze twee uiter-
sten in. 
Een laatste factor van belang is ten slotte het 
aandeel van het loon dat aan huur wordt 
uitgegeven. Het aandeel van het loon dat 
hiervoor door de Surinaamse groep wordt 
uitgegeven is hoog. Hiervoor zijn — volgens 
het Sociaal Cultureel Planbureau — twee 
redenen: de inkomens zijn laag en de huizen 
relatief duur. Van deze groep ontvangt dan 
oak — eind 1981 — 30% huursubsidie. Wat de 
Turken en Marokkanen betreft ziet men een 
totaal andere situatie: de inkomens zijn rela-
tief hoog, maar men bewoont goedkope 
woningen. Slechts 6% van hen ontvangt — 
eind 1981 — huursubsidie. 
Van de Nederlanders ontvangt zo'n 15,5% 
huursubsidie; over het algemeen besteden zij 
een grater aandeel van hun inkomen aan huur 
dan Turken en Marokkanen, maar ongeveer 
evenveel als de Surinamers en Antillianen. 
Samengevat is de huisvestingssituatie van 
etnische minderheden slechter dan die van 
de Nederlanders. Zij hebben woningen van 
lagere kwaliteit, een grotere bewonings- 



dichtheid en betalen voor dat alles een relatief 
hoge huur. 
Voegt men dit bij de geringere scholing, de 
relatief ongunstige werksituatie en de hoge 
werkloosheid, dan krijgt men een indruk van 
de omvang van de sociaal-economische achter-
stand van de etnische minderheden in onze 
samenleving. Die achterstand is het grootst 
voor wat de Turken en Marokkanen betreft. 
De positie van de Surinaamse en Antilliaanse 
groep is wat beter maar, vergeleken met de 
autochtone Nederlanders zeker niet roos-
kleurig. 

3. Contacten met kinderbescherming 
Zoals in het begin van het artikel is vermeld, 
is een belangrijke vraag in hoeverre minder-
jarigen uit etnische minderheidsgroepen in 
sterkere mate terecht komen bij de kinder-
bescherming en het jeugdstrafrechtsysteem 
dan Nederlandse minderjarigen. Wat de con 

19 	tacten van deze jongeren met de kinder- 
bescherming betreft kunnen wij kort zijn. De 
op deze bijdrage volgende artikelen gaan hier 
uitgebreid op in en belichten de maatregel 
van ondertoezichtstelling en de residentiele 
hulpverlening. Voor zover we de huidige 
situatie kunnen overzien lijkt het met de 
oververtegenwoordiging van etnische minder-
heden in de kinderbescherming nogal mee 
te vallen. Maar voor meer inzicht in de kwan-
titatieve aspecten en in de benadering en 
behandeling van deze groepen verwijs ik naar 
de andere artikelen in dit nummer. 
Wel wil ik hier kort ingaan op de vraag of deze 
jongeren in groteren getale het jeugdstraf-
rechtsysteem binnenkomen, en dan met name 
of ze vaker dan Nederlandse jongeren in contact 
komen met de politie. 
Dit zou van bijzonder belang zijn omdat de 
politie veelal functioneert als een zeef waar-
bij globaal genomen — drie beslissingen 
kunnen worden genomen: 1) de jongere 
wordt — na een eventuele berisping — weer 
naar huis gestuurd, 2) de jongere wordt — 
via een proces-verbaal — naar de officier van 
justitie verwezen, en 3) de jongere wordt naar 
de hulpverlening verwezen. 
Waar we nu echter in de eerste plaats in 
geihteresseerd zijn is de vraag of jongeren uit 



etnische minderheidsgroepen in onrustbarende 
mate met de politie in contact komen. Gaan 
we af op de jaarverslagen van de jeugdpolitie 
in de grote steden dan zou dit inderdaad het 
geval zijn. Zo meldt Amsterdam voor 1981 
dat 35% tot 40% van de contacten met minder-
jarigen allochtone jongeren betreffen. lndien 
we er van uitgaan dat het aandeel van de 
minderheden in de Amsterdamse bevolking 
io'n 12% is, dan betekent dit een forse over-
vertegenwoordiging. Overigens zijn de meeste 
contacten met jongens; mediterrane meisjes 
hebben praktisch geen politiecontacten terwij1 
de deelname van Surinaamse meisjes weinig 
verschilt van die van de Nederlandse meisjes 
en deze laatste is ook gering. Op te merken 
valt verder dat men rekening dient te houden 
met de leeftijdsverdeling van deze groepen die 
afwijkt van die van de Nederlandse bevolking. 
Zo blijkt uit een onderzoek van Van Loon dat 
het aandeel van de minderheden in politie- 

20 	contacten met jeugdigen, in 1981,28% 
bedroeg, maar dat het aandeel van de leef-
tijdsgroep 0-17 jaar in de Rotterdamse 
bevolking zo'n 20% is. Dit gegeven plaatst de 
cijfers reeds in een ander perspectief, ofschoon 
er nog wel van oververtegenwoordiging sprake 
is (Van Loon, 1981). 
In een binnenkort te publiceren literatuur-
onderzoek naar achtergronden van deviant 
gedrag onder jongeren uit etnische minder-
hedcn, dat in het kader van het interdeparte-
mentale onderzoekprogramma 1984 uitge-
voerd werd, gaat de auteur in op de factoren 
die van invloed zijn op de totstandkoming 
van de politiestatistiek en die resulteren in 
een onjuist beeld van wat de aard en omvang 
van het deviante gedrag onder minderheden 
is (Maliepaard, in voorbereiding): 
— de verschillende etnische groepen worden 
te vaak als den homogene groep beschouwd; 
— te weinig rekening wordt gehouden met 
de specifieke leeftijdsopbouw van de diverse 
groepen; 
— zelden wordt onderscheid gemaakt naar 
de aard van het delictgedrag; 	• 
— te weinig rekening wordt gehouden met het 
felt dat de etnische minderheden zich over-
wegend in de lagere sociale klassen bevinden. 
In een onderzoek naar politiecontacten van 
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jongeren uit etnische minderheden hebben de 
onderzoekers getracht met deze factoren 
rekening te houden (v.d..Hoeven e.a., 1985). 
Het onderzoek is uitgevoerd in drie Neder-
landse steden, Rotterdam, Eindhoven en 
Utrecht waar a-selecte steekproeven zijn 
getrokken uit de zalcen die in 1983 bij de 
jeugdpolitie binnenlcwamen. 
Allereerst zijn de verhoudingen van de diverse 
groepen in de jeugdbevolking vergeleken met 
de verdeling van diezelfde groepen in de 
populatie die in 1983 met de jeugdpolitie in 
contact is gekomen. De volgende resultaten 
zijn ontleend aan de onderzoekgegevens in 
Rotterdam en Eindhoven (v.d. Hoeven, 1985, 
e.a. blz. 24). 

Tabel 11. Verdeling naar bevolkingsgroep in de 
jeugdpopulatie (0-19 jaar) en in de 
populatie die met de kinderpolitie in 
contact komt — in % — 

Bevolkingsgroep Jeugd- P-con- Jeugd- P-contac- 
pop. 	tacten pop. 	ten 
N= 	N=667 N= 	N=605 
131.622 	49.699 

Nederlandse 	74.8 	56.2 	91.2 	80.8 
Surinaamse/ 
An tilliaanse 	. 	5.6 	21.1 	1.5 	2.8 
Turkse 	8.7 	7.3 	4.2 	6.8 
Marokkaanse 	4.2 	7.5 	1.8 	4.8 
Overige 	6.7 	8 	1.6 	4.8 

We zien hieruit dat in beide steden met name 
de Surinaamse en Marokkaanse groep over-
vertegenwoordigd zijn ten opzichte van hun 
aandeel in de bevolking. De onderzoekers 
hebben vervolgens het aanhoudingscijfer 
van de Nederlandse jongeren berekend, dat is 
het percentage jongeren op het totaal van 
de jeugdbevolking dat in contact met de 
politie komt* en dit als standaard-index 
beschouwd. 

* Het aanhoudingscijfer is 

Rotterdam 	Eindhoven 

100 	100 	100 	100 

aantal jongeren in bevolkingsgroep 
	  x100 
aantal jongcren met politiccontact 



Ten slotte is bekeken in hoeverre de aan-
houdingscijfers van de andere bevolkings-
groepen hiervan afwijken. 

De resultaten zijn voor de Turkse en Marok- 
kaanse groepen in beide steden ongeveer 
hetzelfde: relatief 2,5 maal meet Marokkaan- 
se jongeren komen bij de politic terecht, 
terwlil de aanhoudingscijfers van Turkse en 
Nederlandse jongeren niet sterk van elkaar 
afwijken, vooral niet in Rotterdam. 
De Surinaamse groep is in Rotterdam echter 
5 maal meet vertegenwoordigd; in Eindhoven, 
waar het aandeel van deze groep in de bevol-
king kleiner is, is dit 1,9 maal. 

Maakt men onderscheid naar type delict dan 
blijkt het volgende. Met betrekking tot 
agressieve delicten is,er sprake van onder-
vertegenwoordiging: die komen onder alloch-
tone kinderen praktisch niet voor. 

22 	De categoric eenvoudige diefstal geeft een 
sterke oververtegenwoordiging te zien van de 
Surinaamse groep: het aanhoudingscijfer van 
deze groep is 6 maal dat van de Nederlandse 
jongeren, terwijI dit bij de Marokkaanse 
groep 2,5 maal groter is. 
Met betrekking tot gekwalificeerde diefstal 
is vooral het aanhoudingscijfer van de Marok-
kaanse jongeren hoog: 4 maal dat van de 
Nederlanders. Bij de Surinamers is het aan-
zienlijk minder hoog dan dat voor eenvoudige 
diefstal, ni. 3 maal het Nederlandse cijfer. 
Een opvallende bevinding is verder dat de 
aanhoudingscijfers van de Turkse groep die 
van de Nederlanders benaderen met dien 
verstande dat er met betrekking tot gekwali- 
ficeerde diefstal zelfs van ondervertegenwoor-

. diging sprake is. 
Het belangwekkendste zijn echter de analyses 
op wijkniveau die in Rotterdam zijn uitge-
voerd. 
Hieruit blijkt dater vooral meet politic-
contacten van jongeren uit minderheidsgroepen 
voorkomen in die wijken waar relatief weinig 
minderheden gevestigd zijn. In wijken waar 
veel minderheidsgroepen wonen, zijn de 
verschillen in politiecontacten tussen alloch-
tone.en autochtone jongeren veel geringer, 
terwijI de Turkse grocp relatief minder con- 



tacten met de politie heeft dan de autochtone 
Nederlanders. Is de autochtone aanhoudings- 
index 1, dan is die voor de Surinaamse 
groep 1,8, voor de Turkse groep 0,8 en voor 
de Marokkaanse groep 2,3. 
Op te merken valt dat het hier buurten betreft 
die, op grond van een aantal indicatoren 
zoals deelname van 17- en 18-jarigen aan het 
dagonderwijs, aantal bijstandtrekkers, werk-
loosheidspercentage, ouderdom van het wo-
ningbestand en geografische mobiliteit van 
de bevolking, een grote sociaal-economische 
achterstand vertonen. 
Een van de conclusies van het rapport is dan 
ook dat wanneer men de politiestatistiek voor 
een aantal factoren controleert waaronder met 
name de sociaal-economische factoren, men 
niet kan volhouden dat de instroom van 
jongeren uit etnische minderheden verontrus-
tende proporties heeft aangenomen. 
De Turkse groep heeft glObaal bezien het- 

23 	zelfde aantal politiecontacten als de Neder- 
landse jongeren, de Surinaamse en Marokkaanse 
groep hebben relatief meer contacten maar 
de verschillen zijn minder groot dan zich 
aanvankelijk liet aanzien. 
Wat de toekomst ons zal brengen is natuurlijk 
onzeker. Gezien de huidige sociaal-economische 
situatie en de geringe kansen op volledige 
deelname aan onze samenleving van gedepri-
veerde groepen zoals de etnische minderheden, 
kan men niet al te optimistisch zijn. Op dit 
ogenblik is het echter zo dat er van een oneven-
redig grote belasting van het kinderbescher-
ming- en jeugdstrafrechtsysteem (nog) gcen 
sprake is. 

4. Achtergrondfactoren: enkele hypothesen • 
Toen enkele jaren geleden door de overheid 
op meer gestructureerde wijze pogingen werden 
ondernomen om tot een gerichter beleid te 
komen ten aanzien van allochtonen in Neder-
land, werden ook fondsen ter beschikking 
gesteld voor beleidsgericht onderzoek. 
In dat kader heeft ook het team Jeugdbe-
scherming en Jeugddelinquentie onderzoek 
ondernomen dat speciaal op allochtone minder-
jarigen gericht was. 
Men ging er daarbij veelal impliciet vanuit dat 
er vele problemen en knelpunten waren die 



een goed functioneren van deze groepen in de 
Nederlandse samenleving in de weg stonden. 
Met name binnen de hulpverlening ontstond 
een aanzienlijke onrust bij de verwachting, dat 
een grote toeloop van kinderen uit etnische 
minderheidsgroepen naar de kinderbescher-
ming zou plaatsvinden. 
Er werd bovendien vanuit gegaan dat de 
voornaamste verklaringsgronden voor deze 
toeloop gevonden zouden moeten worden in 
cultuurverschillen en de zgn. cultuurschok 
die deze jongeren . ondervonden bij de con- 
frontatie met de'Nederlandse cultuur. 
Herhaaldelijk werd er dan ook vanuit de hulp-
verlening geroepen om meer deskundigheids-
bevordering en voorlichting over de diverse 
culturcle tradities, waarden en normen, zodat 
men beter gedquipeerd zou zijn voor hulp-
verlening en behandeling van deze jongeren. 
De veronderstelling was dat allochtone kinde-
ren in Nederland moesten opgroeien tussen 

24 	twee zeer verschillende culturen en daardoor 
in een cultuurconflict terecht kwamen. Gecon-
fronteerd met een situatie waarin ze zowel 
de waarden en normen van het moederland 
als die van het gastland behoorden te eerbie-
digen, waarbij die waarden en normen soms 
elkaars tegenpool vormden, zouden zij in grote 
verwarring raken. Deze cultuurschok en het 
moeten leven tussen twee culturen zou ern-
stige gevolgen hebben voor hun identiteits-
beleving en zou derhalve ook kunnen leiden 
tot vormen van probleem- en deviant gedrag. 
Het idee dat allerlei vonnen van deviant en 
delinquent gedrag terug te voeren zijn tot 
verschillen tussen culturen of subculturen is 
in de criminologie'als eerste ontwikkeld door 
Sellin, toen de V.S: in sterke mate te maken 
kreeg met steeds nieuwe groepen immigranten 
(Sellin, 1938). 	• 
Sellin stelt dat een ieder — via het socialisatie-
proces — leert in overeenstemming met de 
waarden en normen van de eigen cultuurgroep 
te handelen. Daardoor is het overtreden van 
die normen in feite onmogelijk geworden. 
Criminaliteit komt dan ook mijns inziens 
altijd voort uit 'wrijvingen die ontstaan tussen 
twee culturen met verschillende normen of 
tussen een dominante cultuur en een sub-
cultuur. 



Ook Sutherland gaat er vanuit dat misdaad 
alleen het gevolg is van conflicten over waarden 
en niet van conflicten over belangen: er is 
variatie in subculturele waarden met betrek-
king tot criminaliteit in onze heterogene 
samenleving en die variatie zou niet het gevolg 
zijn van verschillen in sociaal-economische 
positie, maar van het al dan niet behoren tot 
verschillende (sub)culturen (Sutherland, 
1973). 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt door 
Wolfgang en Ferracuti, die in hun boek 'The 
Subculture of Violence' stelden dat er geweld-
dadige subculturen bestaan waarin geweld 
als oplossing van tussenmenselijke problemen 
wordt gehanteerd en positief gewaardeerd 
wordt. 
Dit type verklaringen is in een aantal opzich-
ten onbevredigend. 
Ten eerste is het natuurlijk een hele grote stap 
om vanuit het feit dat bepaalde gedragingen 

25 	relatief vaak in een bepaalde groep voorkomen 
dan ook maar te concluderen dat dit gedrag 
door alle groepsleden positief gewaardeerd 
wordt. 
Ten tweede zijn er aanwijzingen dat er bij 
zeer verschillende culturen een grote mate 
van overeenstemming bestaat over wat 

• 

	

	beschouwd moet worden als criminaliteit. 
Cross-cultureel onderzoek naar de ernst van 
misdrijven waarbij gebruik werd gemaakt van 
een ernstschaal ontworpen door Sellin en 
Wolfgang voor de Verenigde Staten, toonde 
aan dat deze zeer sterk correleerde met ernst-
schalen samengesteld door steekproeven uit 
Canada, Taiwan, ex-Belgisch-Congo, Porto 
Rico en een steekproef van Amerikaanse 
gedetineerden (Wellford, 1975). 
Bovengenoemde theorian hebben weinig 
bijgedragen tot een beter begrip voor oorzaken 
van probleem- en deviant gedrag. Doordat 
menselijk gedrag niet werd gesitueerd in een 
sociale structuur die gekenmerkt wordt door 
verregaande ongelijkheid in sociale posities 
met betrekking tot inkomen, opleiding, arbeid, 
huisvesting en toegang tot andere cultuur-
goederen, worden maatschappelijke oorzaken 
met cultuurwaarden verward. 
Veel empirische fundering hiervoor is dan ook 
niet gevonden (Kornhauser, 1978). 



Ook het eigen onderzoek van het CWOK-team 
resulteerde in bevindingen die ons deden 
zoeken naar altematieve verklarende hypo- 

. 

	

	thesen. Ten eerste bleek tot onze verrassing 
een aantal verwachtingen ten aanzien van 
de benadering van deze specifieke groepen als 
onderzoekobject niet door de feiten te worden 
geschraagd. Zo bleken praktisch alle benaderde 
jongeren (12-18 jaar) voldoende Nederlands 
te spreken om ze te kunnen interviewen en 
waren tolken onnodig. Ook Week het heel 
goed mogelijk jongeren direct te benaderen 
voor een interview en was het slechts zelden 
nodig dit via de vader te doen. 
Hoewel over de validiteit van de antwoorden 
bij interviews heel wat te zeggen valt is de 
onderzoekers niet gebleken dat dit probleem 
wezenlijk anders ligt als bij autochtone 
jongeren. Van weerstand bij deze jongeren 
om op bepaalde `sensitieve' vragen antwoord 
te geven is de onderzoekers evenmin jets 

26 	gebleken. Bovendien bleek het in twee onder- 
zoeken heel wel mogelijk ouders van uithuis: 
geplaatste allochtone kinderen te benaderen. 
Met betrekking tot de resultaten van de 
verschillende onderzoeken hebben de volgende 
bevindingen ons vooral aan het denken gezet: 
— de achtergronden van uithuisgeplaatste 
allochtone jongeren vertoonden sterke over-
ecnkomst met die van uithuisgeplaatste 
autochtone jongeren; 
— hetzelfde geldt voor de gedragingen en 
problemen in het tehuis; 
— de aanvankelijk vrij grote verschillen in 
politiecontacten tussen allochtone en autoch-
tone jongeren bleken aanzienlijk gereduceerd 
te worden door controle voor bepaalde 
socio-demografische factoren; 
— controleert men voor woonbuurt — dat 
wil zeggen probeert men de sociale klasse 
constant te houden — dan worden de verschil-
len nog geringer; 
— tussen allochtone.groepen bleken onderling 
eveneens verschillen te bestaan in aard en 
omitang van politiecontacten. 
Deze constateringen blijken vrij algemeen 
gesteund to worden door onderzoekbevindingen 
in het buitenland (Maliepaard, in voorberei-
ding). Ook ander recent onderzoek in Neder-
land wijst in dezelfde richting en in dit verband 



zou ik het onderzoek naar het voorkomen van 
sociaal-emotionele en identiteitsproblemen 
bij allochtone jongeren in een oude stadswijk 
in Rotterdam willen noemen (Verkuyten e.a., 
1984). 
Het bleek deze onderzoekers dat ze op zoek 
naar problemen, die nauwelijks konden vinden, 
en zo ze er al waren, onderscheidden ze zich 
niet bijzonder van die van Nederlandse 
jongeren. 
Overziet men het geheel aan resultaten van 
recent onderzoek onder allochtone jongeren 
dan wijzen die niet zozeer op cultuurfactoren 
als achtergrond van optredende problemen, 
maar voornamelijk op twee andere clusters 
factoren, nl. facIoren die verband houden met 
sociale achterstand en sociale deprivatie en 
factoren die samenhangen met de specifieke 
migrantensituatie. 

Slo tbeschou wing 
27 	In dat verband wil ik tot slot kort uiteenzetten 

in welke richting onze gedachten gaan met 
betreklcing tot achtergronden van probleem-
en deviant gedrag. Uitdrukkelijk wil ik bena-
drukken dat het nog om hypothesen gaat die 
nadere toetsing behoeven. 
Om te beginnen zijn er zoals reeds vermeld 
zeer veel aanwijzingen dat sociaal-econo-
mische factoren van sterk determinerende 
invloed zijn op ervaren problemen en mogelijk 
optredend probleemgedrag. Zo vonden de 
Rotterdamse onderzoekers dat de onderzochte 
jeugdigen (11-20 jaar) goed in gezin en school 
waren geihtegreerd, weinig ernstige familie- 
en gezinsconflicten hadden en het over het 
algemeen leuk en gezellig' op school vonden. 
De enige groep die problemen signaleerde 
omvatte degenen die van school af kwamen, 
daarbij in het geheel geen institutionele 
opvang meer kregen en ook niet aan het zo 
begeerde werk konden komen (Verkuyten 
e.a., 1984). Bekend is ook uit de onderzoek-
literatuur dat bepaalde groepen Surinaamse 
jongeren in de grote steden op deze wijze, 
bijna als vanzelf, in de zg. thosselcultue 
terecht komen (Bulks, 1983). 
Zoals eerder gemeld toont ook het onderzoek 
van van der Hoeven (1985) aan dat autoch-
tone en allochtone jongeren die in aanraking 



met de politie komen uit dezelfde onderste 
lagen van de bevollcing afkomstig zijn. Naar-
mate de diverse allochtone bevolkingsgroepen 
steeds meer het karakter krijgen van wat 
Penninx (1982) `gesloten populaties' noemt, 
dat wil zeggen populaties die niet meer sterk 
veranderen door immigratie- en emigratie-
golven, zullen ook die groepen zich sociaal 
meer differentieren en zal dit klasse-effect 
nog sterker naar voren komen. 
Hoewel er aanwijzingen zijn dat zowel bij de 
kinderbescherming, als bij de politie ten 
aanzien van allochtone jongeren bepaalde 
selectiemechanismen optreden, is nog niet 
overtuigend aangetoond dat deze selectie-
criteria anders zouden iijn dan die voor autoch-
tone jongeren. lndien we er voorlopig vanuit 
gaan dat er wat dit betreft geen grote ver-
schillen in behandeling van autochtone en 
allochtone jongeren bestaan, — en hiervoor 
geeft het onderzoek van v.d. Hoeven aan- 

28 	wijzingen — dan weten vvij dat de gehanteerde 
selectiecriteria wel een rol spelen maar geen 
overwegende rol, zodat zij zeker geen afdoende 
verklaring kunnen vormen voor de aard en 
omvang van contacten met kinderbescherming 
en politie van allochtone jongeren (Junger-Tas 
1983). Uitgangspunt bij de interpretatie 
van deze gegevens is dat wanneer het bepaalde 
groepen buitengewoon moeilijk wordt gemaakt 
zich een volwaardige plaats in deze samen-
leving te verwerven, een plaats die hen status 
en sociale waardering verschaft en van waaruit 
zij aan de bestaande instituties kunnen 
deelnemen, dit van invloed moet zijn op 
ervaren problemen, probleem- en deviant 

, gedrag, met name onder jongeren. 
Naast deze factoren zijn er echter zeer speci-
fieke omstandigheden die direct samenhangen 
met, of voortvloeien uit de migratiesituatie. 
Zo is hierboven . reeds vermeld en het Rotter-
damse onderzoek onderstreept dit eveneens, 
hoe groot het belang is van de leeftijd van 
aankomst in Nederland en de duur van het 
verblijf. De minste problemen — zo stelt dit 
onderzoek — ervaren die jeugdigen die in 
Nederland de lagere school bezochten; veel 
meer problemen ondervonden zij die hier 
tussen 11 en 13 jaar kwamen en vervolgens 
in de internationale schakelklassen kwarnen of 



tussen wal en schip van lager en voortgezet 
onderwijs vielen. 
Ook was het zo dat jongeren die korter dan 
21/2 jaar in Nederland waren meer problemen 
hadden dan zij die hier al langer verbleven. 
Anderzijds ervaart ook de hulpverlening, hoe 
zeer sp'ecifieke migratiefactoren zoals de rechts-
positie en de verblijfstitel probleem bepalend 
zijn. Angst en onzekerheid in dit opzicht leiden 
dikwijls tot grote apathie die de mogelijk-
heden om verandering in de problematiek te 
brengen, sterk verzwaart (Hesser, 1984). 
We rkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
bemoeilijken het voldoen aan financiele 
verplichtingen ten aanzien van familie in het 
buitenland en verminderen de gezinsintegratie 
(hoewel dit laatste ook voor Nederlandse 
gezinnen geldt, Junger-Tas, 1983). In verband 
hiemiee komt het perspectief van terugkeer 
naar het moederland weer naar voren en dit 
heeft op zijn beurt op de kinderen een desta- 

29 	biliserende invloed. Samen met afnemende 
verwachtingen ten aanzien van betaalde arbeid 
vergroot dit de onzekerheid en passiviteit. 
Tenslotte vermeldt Hesser nog het grote aantal, 
door de migratie als zodanig, ontwortelde 
gezinnen, met name onder de Creools-Suri-
naamse groep maar ook onder alleenstaande 
vrouwen uit Turkije en Marokko. 

Samenvattend ligt het voor de hand dat ouder 
onderzoek onder etnische minderheden te 
maken had met groepen die nog maar korte 
tijd in Nederland verbleven. Als dit onderzoek 
dan ook nog voornamelijk gericht was op een 
oorspronkelijke plattelandsbevolking, dan 
wordt verklaarbaar waarom men zowel een 
soort `cultuur-schok' kon vaststellen als de 
conflicten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
Het meer recente onderzoek — en vooral het 
onderzoek dat zich op jongeren richt — heeft 
echter,te maken met groepen die hetzij gedeel-
telijk, hetzij reeds geheel in Nederland zijn 
opgegroeid en gesocialiseerd. Het is dan ook 
meer dan waarschijnlijk dat de problemen die 
vastgesteld worden van aard veranderd zijn 
en nu veel meer dan vroeger samenhangen met 
meer structurele factoren die de positie van 
deze groepen in onze samenleving bepalen 
alsmede van de bijzondere factoren die verband 



houden met het verblijf en de rechtspositie 
van de allochtonen in Nederland. 
Terugkerend naar de vragen die aan het begin 
van dit artikel gesteld werden zou ik het 
volgende when concluderen. 
Hoewel allochtone kinderen in sterkere mate 
bij de kinderpolitie komen dan men op grond 
van hun aandeel in de bevolking zou verwach-
ten is die oververtegenwoordiging minder 
groot dan velen menen. 
Bovendien bestaan er in dit opzicht vrij grote 
verschillen tussen de diverse etnische groepen. 
Dit betekent dat op dit moment de situatie 
Zeker niet alarmerend te noemen is. Iiiermee 
wil niet gezegd zijn dat er derhalve geen 
problemen zijn. 

	

• 	Indien onze hypotheses met betrekking tot 
oorzaken van deviant en probleemgedrag, 
zoals die hierboven summier werden vermeld, 
juist blijken, dan ziet de toekomst er voor 
grote groepen allochtone jongeren niet zeer 

	

30 	rooskleurig uit. Dit zou betekenen dat de 
toestroom van allochtonen naar kinderbe-
scherming en jeugdstrafrecht in de komende 
jaren zou kunnen toencmen. 
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Jonge allochtonen en de 
kinderbescherming: om 
hoeveel jongeren gaat het 
eigenlijk?* 

door drs. P. Fl. van der Laan** 

Inleiding 
Jonge allochtonen zijn de afgelopen jaren veel-
vuldig onderwerp van onderzoek geweest. 
Vanuit diverse invalshoeken is hun positie 
binnen de Nederlandse samenleving bestudeerd: 
schoolprestaties, kansen op de arbeidsmarkt, 
rechtspositie, vrijetijdsbesteding enz. (zie 
bijv. De Vries, 1981; PeIs, 1982; PeIs en 
Pen, 1984; Koens, 1983; Bulks, 1983; Ver-
kuyten, Masson en de Jong, 1984). 
Ook op het terrein van de jeugdhulpverlening 

34 	en meer in het bijzonder de kinderbescher- 
ming is sprake van een groeiend aantal publi-
katies, die handelen over jongeren uit etnische 
minderheden (zie bijv. Van den Berg 
en Dhuyvetter, 1981; Bezuyen e.a., 1981; 
Ferrier en Roskatn, 1981; Marokkaanse en 
Turkse jongeren, 1981; Van der Laan, 1983; 
Kinderen uit culturele minderheidsgroepen, 
1980; Van der Uneven en de Kort, 1984; 
Smit en van der Laan, 1984; diverse nummers 
van het Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening 
SJOW). 
In veel van deze werken wordt ingegaan op 
de problematiek rond de plaatsing in een 
intemaat. Zo is er aandacht besteed aan de 
redenen voor een tehuisplaatsing — d.w.z. de 
problemen die op een of andere wijze tot 
plaatsing hebben geleid 	maar ook aan de 
problemen die hulpverleners ondervinden in 
hun contacten met jongeren (en hun ouders) 
uit etnische minderheden. Vrij uitgebreid is 
ingegaan op de aard en achtergronden Van 
allerlei problemen. Wij hebben nu weet van 

* Met dank aan T. J. J. Essers van de Directie 
K inderbescherm 
** De autcur is als onderzoe ker vcrbonden aan het 
team leugdbeseherming en Jeugddelinquentie van 
de Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onder-
zoe k Kinderbescherm ing. 



problemen tussen ouders en kinderen (al dan 
niet gepaard gaand met weglopen en zwerven), 
problemen op school en delinquent gedrag , 
resulterend in contacten met politie en 
justitie. 
Sommige van die problemen kunnen als meer, 
andere als minder specifiek voor jongeren (en 
ouders) uit minderheidsgroepen worden 
beschouwd. 

' Factoren die bij de beoordeling van deze 
specificiteit een rol spelen zijn o.a. irnmigratie-
leeftijd en verblijfsduur in Nederland, cultuur 
en traditionalisme in het gezin en hechtheid 
van de etnische gemeenschap (zie Pels, 1982, 
voor een bespreking van deze en andere 
factoren en hun relatie m.b.t. de socialisatie 
van buitenlandse jongeren). 
Verder kennen wij de moeilijkheden waarmee 
hulpverleners worden geconfronteerd in hun 
contacten met de ouders van de jongeren: het 
leggen van contacten is niet eenvoudig en om 
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	vervolgens met de ouders te praten over zich 
voordoende probleemsituaties in het gezin 
is zo mogelijk nog moeilijker. 
Al met al hebben wij ons op basis van resul-
taten van onderzoeken en andere publikaties 
enigszins een beeld kunnen vormen van de 
omvang van de problematiek. Vaak worden 
in deze publikaties ook suggesties gedaan 
voor de aanpak van deze problematiek. De 
effecten hiervan worden langzamerhand 
zichtbaar: maatregelen zijn getroffen om 
bepaalde moeilijkheden uit de wereld te 
helpen. Zo worden hulpverleners in staat 
gesteld cursussen te volgen om hun deskundig-
heid ten aanzien van de hulpverlening aan 
allochtonen te vergroten. Ook zijn hier en 
daar allochtone medewerkers aangetrokken 
om de contacten met en hulpverlening aan 
alloch tone jongeren en ouders te bevorderen 
en te verbeteren. Her en der in het land zijn, 
zowel in de ambulante als in de residentiele 
sfeer, projecten van start gegaan, die op een 
of andere wijze gericht zijn op jongeren uit 
etnische minderheden. Hierbij mag niet 
onvermeld blijven dat vooral ook binnen de 
zgn. alternatieve hulpverlening veel activiteiten 
op dit terrein zijn.ondernomen. 
Zoals gezegd hebben wij inmiddels een indruk 
gekregen van de omvang van de problematiek. 



Wat opvalt is dat het voomamelijk pat om de 
'inhoudelijke' omvang: wij weten het een en 
ander over het soort problemen en de ernst 
ervan. Over de lwantitatieve' omvang is 
veel minder bekend. Eerdergenoemde publi-
katies maken zelden of nooit melding van 
aantallen allochtone jongeren in intematen, 
of aantallen kinderbeschermingsmaatregelen 
die ten aanzien van jongeren uit etnische 
minderheden worden opgelegd. Over de 
getalsmatige verhoudingen tussen allochtone 
en autochtone jongeren in de kinderbescher-
ming zijn weinig exacte gegevens bekend, 
hoewel de indruk wordt gewekt dat die 
behoorlijk scheef ligt (naar verhouding (te)veel 
jongeren uit minderheidsgroepen). 
Dater weinig exacte gegevens vermeld worden 
hoeft geen verbazing te wekken. Tot voor kort 
waren geen betrouwbare gegevens voorhanden. 
Daarin is verandering gekomen toen het 
W.I.J.N. (Werkverband Integratie Jeugdwel- 

36 	zijnswerk Nederland) eind 1979 begon met 
een inventarisatie onder haar leden (internaten 
en ambulante instellingen) van de aantallen 
allochtone jongeren waarmee men in aanraking 
was gekomen en de problemen die men daarbij 
ondervond. Deze eerste inventarisatie 
geschiedde in samenwerking met de Hoofd-
afdeling Bijzonder Jeugdwerk in Lochem van 
het toenmalige Ministerie van C.R.M. en de 
Centrale Raad voor de Kinderuitzending 
(dit vanwege de onder deze organisaties 
ressorterende BJ Anternaten (Bijzonder Jeugd-
werk-internaten) en de medische kinderhuizen, 
die bij deze inventarisatie werden betrokken). 
Een probleem bij deze en latere inventarisaties 
van het W.I.J.N. was dat men afhankelijk was 
van de bereidwilligheid van de leden om de 
gevraagde gegevens te verstrekken. Als gevolg 
hiervan werd een 100%-respons niet gereali-
seerd (Kinderen uit culturele minderheids-
groepen, 1980, Culturele minderheidsgroepen, 
1983). 
Voor de (residentiele) kinderbescherming is 
dat eind 1982 anders geworden, toen de 
Directie Kinderbeschenning van het Ministerie 
van Justitie haar gebruikelijke, your de inter-
naten en instellingen verplichte, pupillen-
registratie uitbreidde met de vastlegging van 
het 'etnisch-cultureel milieu' van de kinderen 



en jeugdigen. Sedertdien is voor wat betreft 
de door het Ministerie van Justitie goed-
gekeurde internaten een betrouwbaar over-
zicht van de tehuispopulatie en het aandeel 
daarin van de allochtonen voorhanden. Het-
zelfde geldt voor de ondertoezichtgestelde 
kinderen en de kinderen die onder voogdij 
van een instelling staan. In het Verslag 
1981/1982 van de Directie Kinderbescherming 
zijn enkele gegevens van eind 1982 gepubli-
ceerd. 
In deze bijdrage willen wij m.b.v. de cijfers 
van 31 december 1983 (=peildatum) nagaan 
in welke mate minderjarigen uit etnische 
minderheden in aanraking komen met de 
kinderbescherming. Aandacht zal worden 
geschonken aan de ondertoezichtstelling 
(o.t.s.) en voogdijvoorziening en aan de 
tehuispopulatie. 
Steeds zal het aandeel van de jonge allochtonen 
worden vermeld. Daarnaast zal bij de maat- 

37 	regelen de verblijfplaats aan de orde komen 
en zal bij de cijfers over de internaten worden 
ingegaan op de leeftijdscategorieen en de 
diverse typen internaten. 
Waar mogelijk zullen wij melding maken van 
de verhouding tussen enerzijds de autochtone 
en anderzijds de allochtone jongeren. In hoe-
verre die verhouding een evenredige afspie- 
geling vormt van de landelijke verhoudingen 
komt op meer summiere wijze aan de orde, 
aangezien bepaalde gegevens niet, of niet 
onderverdeeld in dezelfde categorieen beschik-
baar zijn. 
Desondanks willen zij proberen na te gaan in 
hoeverre de at eerder genoemde indruk dat 
jonge allochtonen oververtegenwoordigd zijn 
binnen de kinderbescherming — een indruk 
die onder meer binnen de hulpverlening 
lijkt te heersen — juist is. In de slotparagraaf 
komen wij daarom nog eens terug op de 
omvang van de problematiek rond jeugdige 
allochtonen in de kinderbescherming. be tot 
op heden geboden hulpverlening wordt bij de 
beschouwingen betrokken. 

Alvorens over te gaan tot het noemen van de 
cijfers is het van belang aan te geven wie 
bedoeld wordt, wanneer wordt gesproken van 
etnische minderheden of allochtonen. In 



deze bijdrage gaat het om een rinme opvatting 
van deze begrippen. Enerzijds betreft het hen 
die op grond van onder meer licharnelijke 
en/of culturele kenmerken tot een van origine 
niet-Nederlandse groep (kunnen) worden 
gerekend, ook at bezitten zij wellicht de 
Nederlandse nationaliteit (te denken valt aan 
veel Surinamers); anderzijds gaat het om hen 
met een niet-Nederlandse nationaliteit*. Tot 
deze laatste groep behoren ook zij met de 
nationaliteit van ons omringende landen als 
Belgie, Duitsland en Groot-Brittannie. Hieruit 
blijkt we) de ruime opvatting die wij van het 
begrip allochtonen hanteren: gewoonlijk 
worden de laatstgenoemden niet tot de 
etnische minderheden gerekend. Dat dit hier 
toch gebeurt is het gevolg van de wijze van 
registreren door de Directie Kinderbescher-
ming; bij deze registratie gelden ruime maat-
staven. 
Overigens zal later in dit artikel in verband met 

38 de beschikbaarheid van bepaalde gegevens 
een en ander meer worden toegespitst op 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren. 

1. Maatregelen 

1.1. Ondertoezichtstelling 
Op 31 december 1983 waren cr in Nederland 
10922 ondertoezichtgestelde minderjarigen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de etnische 
achtergrond van deze kinderen en jeugdigen. 

Tabel I. Elnische achtergrond van ots-pupillen 

Etniciteit 	 N 	(%) 

Surinaams 	 626 	( 5,7) 
Antilliaans 	 41 	( 0,4) 

•Moluks 	 47 	( 0,4) 
Turks 	 99 	( 0 : 9) 
Overige landen ten noorden 
yid Middell. Zcc ') 	 82 	( 0,7) 
Marokkaans 	 200 	( 1,8) 
Overige Ian den ten zuiden 
v/d Midden. Zee') 	 28 	( 0,2) 
Vietnamees 	 8 	( 0,1) 
Kaap Verdisch 	 22 	( 0,2) 
Gemengd 	 391 	( 3,6) 
Overig 4 ) 	 141 	( 	1,3) 
Neclerlands 	 9237 	( 84.6) 

Totual 	 10922 	000 ) 



') Spanje, Italie, Joegoslavie en Grickenland. 
2) Algerije, Tunesie enz. 
3) De ouders van deze kindercn behoren tot verschil-
lende etnische groepen. 

Vooral kinderen uit westeuropese en angelsaksische 
landen. 

Ruim 15% van de ondertoezichtgestelde 
minderjarigen kunnen worden gerekend tot de 
groep van etnische minderheden. Vergeleken 
met 1982 betekent dat een lichte stijging; 
in 1982 lag dat percentage op 13,6. Deze 
stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een groter aantal o.t.s.-en bij Surinaamse, 
Marokkaanse en `gemengd-milieu'-jongeren. 
Op de achtergronden van deze stijging komen 
wij nog terug, evenals op de vraag in hoeverre 
allochtone jongeren meer kans lopen op een 
maatregel dan autochtone jongeren. 

1.2. Voogdij 
Het aantal minderjarigen dat op 31 december 

39 	1983 onder voogdij stond bedroeg 8808. Het 
percentage allochtonen lag op 21. In 
tabel 2 kan men zien dat dit percentage in 
opgaande zin beihvloed is door het grote 
aantal Vietnamese jongeren; zij vormen ruim 
den derde deel van het totale aantal jongeren 
uit etnische minderheden dat onder voogdij 
staat (zie ook elders in dit nummer). 
Laten wij de Vietnamezen buiten beschouwing 
dan komt het percentage allochtonen onder 
voogdij op ruim 14, vergelijkbaar met het 
percentage allochtone ots-pupillen. Ook bij 
de voogdij zien wij een stijging ten opzichte 
van 1982. In 1982 lag het percentage alloch- 
tone voogdijpupillen op 18,7 (11,6 bij 
uitsluiting van de Vietnamezen). Het totale 
aantal minderjarigen onder voogdij is in dat 
jaar wel gedaald: van 9296 naar 8808. De 
stijging van het percentage allochtone jongeren 
wordt veroorzaakt door een grote stijging 

* Wie wet en wie niet tot de allochtonen worden 
gerekend, wordt uiteindelijk bepaald door de 
invullers van de registratieformulieren van de 
Directie Kinderbescherming; d.w.z. medewerk(st)ers 
van internatcn en instellingen. 



Tabel 2. Etnische achtergrond van voogdhpupillen 

Etniciteit 

Totaal 

(%) 

Surinaams 	 503 	( 5,7) 
An tilliaans 	 82 	( 0,9) 
Moluks 	 16 	( 0,2) 
Turks 	 39 	( 0,4) 
Overige landen ten 
noorden v/d Middell. 
Zee 	 54 	( 0,6) 
Marokkaans 	 44 	( 0,5) 
Overige landen ten 
zuiden v/d Midden. 
Zee 	 34 	( 0,4) 
Vietnamees 	 682 	( 7,7) 
Kaap Verdisch 	 12 	( 0,1) 
Gemengd milieu 	 258 	. 	( 2,9) 
Overig 	 123 	( 1,4) 
Nederlands 	 6961 	( 79,0) 

8808 	(100 .) 

voogdijvoorzieningen bij `gemengd milieu% 
40 	kinderen en in mindere mate bij Surinaamse 

kinderen. 

2. Tehuisplaatsingen 
De.cijfers over de tehuispopulatie hebben 
slechts betreklcing op de particuliere, door 
het Ministerie van Justitie goedgckeurde 
intematen. Van de rijksinrichtingen zijn geen 

. vergelijkbare gegevens voorhanden. Hetzelfde 
is het geval voor wat betreft de B.J.-intematen 
en de medische kinderhuizen. 
Op 31 december 1983 verbleven 8836 Icinderen 
en jeugdigen in particuliere kinderbescher-
mingsintematent Het betreft bier een groot 
scala aan typen internaten: tehuizen voor zeer 
intensieve behandeling, vakintematen, 
behandelingstehuizen, observatietchuizen, 
tchuizen voor normale jongeren, debielen-
intematen, A.W.B.Z.-tehuizen (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten), tehuizen voor 
ongehuwde moeders, centra voor thera-
peutische gezinsverpleging, opvanghuizen en 
tehuizen voor werkende jongeren. Van deze 
tehuispopulatie bchoort 13,4% tot de etnische 
minderheden*. hi tabel 3 is Cen nadere speci-
ficatie van de etnische achtergrond te vinden. 

* Ter vergelijking: de W.I.J.N.-enquate . vaoeind 1979 
kwam voor de B.1.-internaten en de medkche kinder-
huizen op respectievelijke percentages van 6,1 en 



Tabel 3. Etnische achtergrond van (particuliere) 
tehuispopulatie 

Etniciteit 	 N 	(%) 

Surinaams 	 426 	( 4,8) 
An till iaan s 	 44 	( 0,5) 
Moluks 	 14 	( 0,1) 
Turks 	 76 	( 0,9) 
Overige landen ten 
noorden v/d 	 66 	( 0,7) 
Middell. Zee 	 127 	( 1,4) 
Overige landen ten 
zuiden v/d 
Middell. Zee 	 25 	( 0,3) 
Vietnamees 	 7 	( 0,1) 
Kaap Verdisch 	35 	( 0,4) 
Gemengd milieu 	215 	( 2,4) 
Overig 	 153 	( 1,7) 
Nederlands 	 7648 	( 86,5) 

Totaal 8836 	(100 ) 

Het aandeel jongens ligt op 60%. Dat geldt 
41 

	

	zowel voor de autochtone jongeren als voor 
de allochtone jongeren. De verhouding vrij- 

•  willige—justitiele plaatsingen is vrijwel gelijk: 
. 49-51. Ook dit geldt zowel voor de autoch-

tonen als voor de allochtonen. 
Vergeleken met 1982 is er sprake van een 
lichte stijging van het percentage minderheden 
in 1983: van 12,9 naar 13,4. Deze stijging 
kan niet aan een bepaalde etnische groepe ring 
in het bijzonder worden toegeschreven. Het 
aandeel allochtonen wordt enigszins vertekend 
door het opnemen van de A.W.B.Z.-tehuizen 
in het overzicht. Niet alleen omdat deze 
categorie tehuizen samen met de debielen-
internaten minder snel als `klassieke' kinder-
beschermingsinternaten worden aangemerkt, 
maar ook omdat deze A.W.B.Z.-tehuizen bijna 
een vijfde deel van de totale (particuliere) 
tehuispopulatie voor hun rekening nemen, 
terwij1 jongeren uit etnische minderheden 
daar slechts in beperkte mate worden aan-
getroffen: ruim 5% van het totaal. Laten wij 
de A.W.B.Z.-tehuizen buiten beschouwing, 
dan komt het percentage minderheden uiter-
aard hoger uit: 16,4. 

6,5; maar aangenomen mag worden dat het W.I.J.N. 
andere criteria hanteerde voor de vaststelling van 
het `allochtoon zijn'. 



3. Verhoudingen 
Globaal ligt het aandeel jongeren uit etnische 
minderheden bij de.maatregelen en de 
tehuispopulatie op 15%. Dat percentage is 
hoger dan destijds naar voren kwam uit de 
in de inleiding genoemde W.I.J.N.-enquetes. 
Hoewel er naar alle waarschijnlijkheid wel 
sprake is van een stijging van dit percentage 
in de loop der jaren — wij hebben dat immers 
ook gezien bij de vergelijking tussen 1982 en 
1983 — lijkt het niet terecht de stijging geheel 
toe te schrijven aan de stijging van het aantal 
allochtone jongeren dat met kinderbescher-
ming in aanraking komt. Meer voor de /hand 
liggend is de verldaring dat het W.I.J.N. en de 
Directie Kinderbescherming verschillende 
categorieen bij de registratie hebben aan-
gehouden. De categorieen `gemengd milieu' 
en `overig' bij de registratie van de Directie 
Kinderbescherming zijn naar alle waarschijn-
lijkheid ruimer dan die van het W.I.J.N. (het 

42 	WI.J.N. kende niet de categorie `gemengd 
milieu'). Hoe ruin blijkt wel nit het feit dat 
in 1983 deze categorieen steeds goed waren 
voor ongeveer een vierde van alle allochtonen. 
Het is dan oak verstandig voorzichtig am 
te gaan met dit percentage allochtonen; het 
geeft ons inziens een niet geheel zuiver beeld. 
Men kan daarom beter uitgaan van de per- 

. 

	

	centages die de diverse etnische groeperingen 
innemen, of zoals verderop zal gebeuren, 
van de absolute aantallen allochtonen. 
In deze paragraaf gaan wij in op de verhouding 
tussen de allochtonen en de autochtonen. In 
verband met de beperkte beschikbaarheid 
van bepaalde gegevens gebeurt dit met name 
voor Surinamers, Turken en Marokkanen. 
Dit zji n de grootste etnische groepen in ons 
land en in de kinderbescherming. 

3.1. Bevolkingscijfers 
Voordat een antwoord gegeven kan warden op 
de vraag of allochtone jongeren overver-
tegenwoordigd zijn binnen de Icinderbescher-
ming — of m.a.w. meer kans lopen een kinder-
beschermingsmaatregel te krijgen of in een 
tehuis te warden geplaatst 	moeten wij 
nagaan welk aandeel zij hebben in de bevolking 
van Nederland. Aan de hand daarvan kunnen 
wij vaststellen of hun aandeel in de kinder- 



bescherming al dan niet evenredig is aan dat 
van de autochtone jongeren. In tabel 4 zijn 
de landelijke bevolkingscijfers vermeld. Zoals 
gezegd spreken wij voornamelijk over Suri-
namers, Turken en Marokkanen. 

Tabel 4. . Bevolkingsaantallen per 1-1-1984 voor de 
leeftijd 0-19 jaar* 

Groepering 	N 	(% van het 
totaal) 

Totale bevolking 	4.167.550 	(100 ) 
Surinamers** 	71.780 	( 1,7) 
Turken 	 '76.300 	( 1,8) 
Marokkanen 	 53.300 	( 1,3) 

* Bron: CBS. 
** Dit betreft een schatting. 

Het aandeel van de drie groepen schommelt 
rond de 1,5%. Hoewel een exacte verdeling 

43 	over de diverse leeftijden bij deze cijfers van 
begin 1984 niet bekend is, mag worden aan-
genomen dat de groep 0-9 jarigen iets groter 
is dan de groep 10-19 jarigen. Bij de landelijke 
bevolkingscijfers ligt dat net andersom. 
Uiteraard heeft dat consequenties voor de 
vaststelling van al dan niet evenredige vertegen-
woordiging. 

3.2. Evenredigheid 
Hoewel een nauwkeurige vergelijking niet 
mogelijk is vanwege het feit dat de cijfers van 
het C.B.S. niet verder gaan dan de 19-jarigen, 
kan toch worden gesproken van een niet-even-
redige vertegenwoordiging van Surinamers, 
Turken en Marokkanen binnen de kinder-
bescherming. 
Surinaamse kinderen en jeugdigen lopen een 
3 maal grotere kans op een o.t.s. of voogdij-
voorziening dan op grond van hun aandeel 
in de jongerenbevolking van Nederland mocht 
worden verwacht (5,7% van de o.t.s.- en 
voogdij-populatie tegen 1,7% van de landelijke 
populatie). Voor hun kansen op een tehuis-
plaatsing geldt hetzelfde: 3 maal zoveel 
tehuisplaatsingen als mocht worden verwacht 
(5,8% van de tehuispopulatie — excl. 
A.W.B.Z.-tehuizen — tegen 1,7% van de lan-
delijke populatie). 



Voor de Marokkanen is de kans op een o.t.s. 
of een tehuisplaatsing een fractie groter dan 
hun aandeel in de landelijke bevolking doet 
verrnoeden; respectievelijk 1,8% (o.t.s.) en 
1,9% (tehuizen excl. A.W.B.Z.-tehuizen) tegen 
1,3% (landelijk). De kans om onder voogdij 
geplaatst te worden is duidelijk kleiner: 
0,5% tegen 1,3%. Voor de Turken geldt zowel 
wat betreft de o.t.s. en de voogdijvoorziening 
als de tehuisplaatsing, dat hun kansen daarop 
kleiner zijn dan mocht worden aangenomen 
op grond van hun aandeel in de bevolking 
van Nederland: respectievelijk 0,9%, 0,4% en 
0,9% tegen 1,8%. 	 • 
Voordat wij nu in het vervolg gaan spreken van 
een grote oververtegenwoordiging van Suri-
namers binnen de lcinderbescherming, is een 
nadere nuancering gewenst. Op basis van een 
onderzoek van Van der Ploeg (1979) kunnen 
wij zeggen, dat over het algemeen gesproken 
kinderen en jongeren die in aanraking komen 

44 	met de kinderbescherming, afkomstig zijn uit 
de lagere sociaal-economische strata van de 
maatschappij. Met andere woorden: niet alle 
minderjarigen in Nederland lopen even veel 
kans in aanraking te komen met de kinder-
beschenning. Van de Surinamers, maar vooral 
ook de Turken en Marokkanen in Nederland 
kan worden gezegd, dat zij vooral te vinden 
zijn in die lagere sociaal-economische strata 
(zie ook het inleidend artikel van Junger-Tas 
in dit nummer). Aileen al vanwege die 
omstandigheid zouden Surinaamse, Turkse 
en Marokkaanse jongeren meer kans Mmeten' 
maken op een kinderbeschenningsmaatregel 
of een tehuisplaatsing. Des te opmerkelijker 
is het dan ook, dat dat voor de Turken in het 
geheel niet en voor de Marokkanen slechts 
in geringe mate het geval is. Aileen de 
Surinamers voldoen aan de `verwachtingen'. 
Kortom, worden de evenredigheidscijfers 
gecorrigeerd.naar sociaal-economische positie 
die een bepaalde groep in de samenleving 
inneemt, en wordt bij de beschouwingen 
betrokken dat vooral kinderen en jeugdigen 
uit die lagere sociaal-economische strata met 
de kinderbeschenning in aanraking k omen, 
dan kan wat betreft de Turken en Marokkanen 
niet anders worden gesproken dan van een 
ondervertegenwoordiging vergeleken met 



van origine Nederlandse minderjarigen. Bij de 
Surinamers kan dan beter gesproken worden 
van een evenredige of lichte oververtegen-
woordiging. 
Dat betekent dat in dit opzicht de, met name 
binnen de hulpverlening, beluisterde indruk dat 
jongeren uit etnische minderheden in (te) 
sterke mate te vinden zijn binnen de kinder- 
bescherming slechts ten dele juist is. 
Wel is het mogelijk dat jongeren uit etnische 
minderheden meer in bepaalde typen tehuizen 
te vinden zijn (eerder noemden wij reeds de 
A.W.B.Z.-tehuizen, waar allochtone jongeren 
juist in geringere mate worden aangetroffen, 
daamaast vallen vaak geluiden te beluisteren, 
dat allochtonen vooral in de `zwaardere' 
settings verblijven), of dat dit het geval is voor 
bepaalde leeftijdscategorieen. In de volgende 
paragrafen gaan wij dit na. 

3.3. Tehuistype 
45 	In tabel 5 laten wij zien welk aandeel jongeren 

uit etnische minderheden hebben in de 
populatie, van de diverse tehuistypen 
(le kolom). Tevens wordt vermeld welk aan-
deel in de totale (particuliere) tehuispopulatie 
elk type tehuis inneemt (2e kolom). 

• 	Op basis van deze tabel kunnen wij een 
antwoord geven op de vraag of jonge alloch-
tonen vooral in bepaalde typen tehuizen 
worden geplaatst. Het antwoord moet ont-
kennend zijn voor wat betreft de A.W.B.Z.- 
tehuizen, de debielenintematen, tehuizen 
voor werkende debielen en de centra voor 
the rapeutische gezinsverpleging. In paragraaf 
2 werd al gezegd dat daar sprake is van een 
duidelijke ondervertegenwoordiging van 
jongeren uit etnische minderheden. Daaren-
tegen lijken zij veel vaker geplaatst te worden 
in de opvangtehuizen, de tehuizen voor 
normale en voor werkende jeugd en in de 
vakinternaten. Bij de opvangtehuizen moet 
worden opgemerkt dat een van de drie als 
zodanig aangemerkte tehuizen volledig 
categoraal van opzet is en slechts jongeren 
van Surinaamse of Antilliaanse afkomst 
opneemt. Daardoor is het percentage alloch-
tonen in opgaande zin beibvloed. Voor de 
2 overige opvanghuizen geldt een percentage 
van 16. 



Tab& 5. Jonge allochtonen en.tehuistype 

Tehuistype Allochtonen 	Deel van totale 
tehuispopulatie 

N 	(%) 	N 	(70) 

Tehuizen voor 
normale jeugd 	461 (17,3) 	2661 ( 30,1) 
Behandelings- 
tehuizen 	269 (14,3) 	1885 ( 21,3) 
Vakinternaten 	185 (17,9) 	1032 ( 11,7) 
Tehuizen voor 
ongehuwde 
moeders 	 70 (15,9) 	439 ( 3,8) 
A.W.B.Z.-tehuizen 	63 ( 3,6) 	1750 ( 19,8) 
Tehuizen voor 
werkende jongeren 	45 (17,1) 	264 ( 3,0) 
Tehuizen voor 
zeer intensieve 
behandeling 	32 (13,8) 	232 ( 2,6) 
Therapeutische 
gezinsverpleging 	21 ( 8,1) 	259 ( 2,9) 
Observatietehuizen 	16 (16,2) 	99 ( 1,1) 
Opvanghuizen 	16 (27,6) 	58 ( 0,6) 

46 	Debieleninternaten 	10 ( 8,1) 	123 ( 1,4) 
Tehuizen voor 
werlcende 
debielen 	 34 ( 0,4) 

Totaal 	 1188 (13,4) 	8836 (100 ) 

Tab& 6. Verblijfplaats o.t.s.- en voogdij-pupillen 
(in %) 

Verblijfplaats 	Autochtonen Allochtonen 

OTS 

Pleeggezin 	 13:7 	9,7 
Internaat 	 26,5 	28,4 
Ouders/familie 	52,4 	43,1 
Kamers 	 7,1 	12,3 
Elders 	 0,3 	6,5 

Voogdij 

Pleeggezin 	 52,1 	40,9 
Internaat 	 20,1 	21,6 
Ouders/fam ilie 	8,8 	13,5 
Kamers 	 14,5 	19,2 
Elders 	 4,5 	4,8 

* Exclusief Vietnamezen 

N=9237 	N=1685 

N=6961 	N=1165* 



Zeker wat de vakinternaten betreft is het 
relatief hoge aantal allochtonen geen 
verrassing. In eerder onderzoek kwam naar 
voren dat plaatsende instanties bij Surinaamse, 
en nog meer bij Turkse en Marokkaanse 
jongens, een voorkeur hebben voor plaatsing 
in een vakinternaat. Niet zelden wordt dat 
gemotiveerd met te zeggen dat ouders met 
een dergelijke plaatsing wel akkoord gaan, 
omdat er in deze internaten op wordt toegezien 
dat de jongeren een vakopleiding volgen 
(Van der Laan, 1983). Bij 'de overige typen 
zijn de verschillen marginaal. Op grond van 
deze cijfers kan men dan ook niet zeggen dat 
jonge allochtonen vooral te vinden zijn in de 
wat `zwaardere' settings (behandelingstehuizen 
en tehuizen voor zeer intensieve behandeling). 
Ook dit is een geluid dat in hulpverlenings- 
kringen nog wel eens wordt gehoord*. 
Wij willen er hier nogmaals op wijzen dat 
de begrippen onder- en oververtegenwoor- 

47 	diging met voorzichtigheid dienen te worden 
gehanteerd; de cijfers zijn niet gecorrigeerd 
naar bijv. sociaal-ecOnomische status, noch 
hebben wij gekeken naar de etnische groepen 
afzonderlijk. 

Een aspect dat zijdelings te maken heeft met 
de onder- of oververtegenwoordiging van 
allochtonen in bepaalde tehuistypen, is de 
verblijfplaats van kinderen en jeugdigen die 
onder toezicht zijn gesteld of onder voogdij 
staan van een instelling. Daarbij zijn duidelijk 
verschillen aan te tonen tussen de allochtonen 
en de autochtonen. In tabel 6 wordt aan- 

* Overigens moet hierbij wordcn aangetekend dat de 
`zwaarste' categorie, de rijksinrichtingen, niet in dit 
overzicht is opgenomen. Het is denkbaar dat in deze 
inrichtingen wel sprake is van een oververtegen- 
woordiging. Het Jaarverslag 1981/1982 van de 
Directic Kinderbescherming maakt immers melding 
van een gemiddeld aandeel van allochtonen in de 
totale bezetting van ruim 21%. Dit percentage is 
cchter niet vergclijkbaar met de percentages van de 
particulierc inrichtingen, omdat er gcen vaste peil-
datum is gebruikt. Tegcn de veronderstelde over-
vertegenwoordiging van allochtoncn in rijksinrich-
tingen pleit, dat de bezetting van de particulierc 
opvanginrichtingen Het Poortje en het J.O.C. geen 
oververtegenwoordiging laten zien, terwijl de 
populatie toch in grotc trckken dezelfdc is als die 
van de rijksinrichtingen. 



gegeven wat de verblijfplaats is van de o.t.s.- 
en voogdij-pupillen, onderscheiden naar wel 
of niet tot een minderheidsgroep behorend. 
Bij de o.t.s. kunnen wij zien dat allochtone 
kinderen en jeugdigen vaker uithuisgeplaatst 
worden dan autochtonen. Van de allochtonen 
verblijft 43,1% bij ouders of familie tegen 
52,4% van de autochtonen. Indien er uithuis-
geplaatst wordt, is het niet zo dat kinderen uit 
etnische minderheden in grotere mate in 
intematen terecht komen. De allochtonen en 
autochtonen komen in dat opzicht overeen. 
Daarentegen zie je allochtone kinderen in 
geringere mate in . pleeggezinnen, maar weer 
vaker (zelfstandig) op kamers. 
Ten aanzien van het fenomeen uithuis-
plaatsing is de voogdijvoorziening niet geheel 
vergelijkbaar met de o.t.s. vanwege het 
andere karakter ervan. Men ziet dan ook veel 
minder kinderen, allochtoon zowel als 
autochtoon, die bij ouders of familie verblij- 

,48 	yen. Ten aanzien van plaatsing in pleeggezin, 
intemaat of op kamers is het beeld echter 
hetzelfde als bij de o.t.s.:.naar verhouding 
in dezelfde mate plaatsing in een internaat, 
maar meer pleeggezinplaatsingen bij de 
autochtonen en meer allochtonen op kamers. 
In paragraaf 2 is naar voren gebracht dat de 
verhouding vrijwillige-justiti5le plaatsingen in 
intematen bij de allochtone jongeren niet 
afwiikt van die van de autochtone jongeren. 
Het bovenstaande over de verblijfplaats van 
o.t.s.- en voogdij-pupillen bevestigt dat nog 
eens. 

14. LeeftiNseategorieen 
In paragraaf 3.1 hebben wij gezegd dat de 
leeftijdsopbouw van de Surinamers, Turken 
en Marokkanen in.Nederland er anders uitziet 
dan die van de Nederlanders: meer kinderen 

' in de leeftijd van 0 tot 9Jaar dan in de 
categorie 10 tot ,I9,jaar. Dit weerspiegelt zich 
in de populatiecijfers van de internaten. 
Ruim 24% van de allochtonen in internaten 
is 11 jaar of jonger; voor de autochtonen is 
dat ruim 18%. In tabel 7 een overzicht. 



Tabel 7. Leeftijdseategorieenrin tehuispopulatie 
(in %) 

Leeftijdscategorie 	Autochtonen Allochtonen 

0— 5 jaar 	 5,2 	 8,7 
6-11 jaar 	 13,5 	15,7 

12-17 jaar 	 60,1 	59,3 
18-20 jaar 	 16,1 	 14,4 
meerderjarig 	 5,1 	 1,9 . 

Totaal 	 100 	 100 

Het verschil bij de meerderjarigen wordt voor 
een niet onaanzienlijk deel veroorzaakt door 
het feit dat ruim de helft van alle in goed-
gekeurde internaten verblijvende meerder-
jarigen te vinden is in de A.W.B.Z.-tehuizen. 
Dat is de categorie waar relatief weinig alloch-
tonen terecht komen. Dat met name in de 
categorie 0 tot,5-jarigen relatief meer kinderen 
uit etnische minderheden in tehuizen wonen 

49 	zou te maken kunnen hebben met het ver- 
schijnsel dat allochtone kinderen in mindere 
mate in pleeggezinnen worden geplaatst dan 
autochtone kinderen, terwijl het aantal pleeg- 

. gezinplaatsingen juist in deze leeftijdscategorie 
erg groot is (zie ook elders in dit nummer). 
Aangenomen dat plaatsing in een pleeggezin 
voor deze kinderen geen haalbare kaart is 
(om wat voor redenen dan ook), dan rest al 
gauw niets anders dan plaatsing in een tehuis. 
Het grootste deel van de tehuispopulatie 
wordt gevormd door de 12 tot 17-jarigen. Dat 
geldt zowel voor de autochtonen als voor de 
allochtonen. 

Aan de hand van deze leeftijdscategorie 
kunnen wij ook jets zeggen over de stijging 
van het aandeel dat allochtonen hebben in de 
kinderbeschermingsmaatregelen en de tehuis 
populatie (zie de paragrafen 1.1, 1.2, 2 en 3). 
Behalve door de verschillende registratiewijzen 
van het W.I.J.N. en de DirectieKinderbescher-
ming is deze stijging wellicht ook veroorzaakt 
door de verandering in leeftijdsopbouw bij 
2 van de 3 grootste etnische groeperingen in 
ons land, de Turken en Marokkanen. De 
afgelopen jaren is, en de komende jaren zal 
het aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 
-17 jaar relatief sterk stijgen. En zoals wij 



gezien hebben is dat de leeftijdsgroep die 
bijna 2/3 van alle tehuisplaatsingen voor haar 
rekening neemt. 
Met andere woorden: het is deze leeftijds-
groep die de grootste kans loopt in aanralcing 
te komen met de kinderbeschenning. Dit 
betekent dat ook al stijgt het relatieve aantal 
allochtonen in de kinderbescherming, dan 

• hoeft dat nog niet te wijzen op een (toename 
van) oververtegenwoordiging van kinderen 
en jeugdigen uit etnische minderheden. 

4. Slotbeschouwing 
In de voorgaande paragrafen hebben wij met 
behulp van cijfers van de Directie Kinder-
bescherming proberen aan te tonen dat er niet 
of nauwelijks sprake is van een oververtegen-
woordiging van jongeren uit etnische minder-
heden binnen de kinderbescherming. Integen-
deel bij bepaalde etnische groeperingen zoals 
de Turken en in mindere mate oak de Marok- 
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woordiging. 
De herhaaldelijk gewekte indruk dat dit 
wel het geval zou zijn, blijkt derhalve niet 
op cijfers te berusten. 
Wellicht belangrijker is de vaststelling dat het 
in absolute zin wel meevalt met de twanti-
tatieve' omvang van de problematiek rand 
alloehtonen binnen de kinderbeschenning. 
Zo zijn bij de tehuisplaatsingen de absolute 
aantallen van de 3 grootste etnische groepen 
niet erg groat: 426 Surinamers, 127 Marok-
kanen en 76 Turken. Bij de o.t.s. zien wij 
iets soortgelijks: 626 Surinamers, 200 Marok-
kanen en 99 Turken. Bij de voogdijvoorziening 
is dat zeker wat de Marokkanen en Turken 
aangaat nog minder. 
Op totalen van 8836 (tehuisplaatsingen) en 
10.922 (o.t.s.) is dat niet veel. Maar zoals 
gezegd slaat dit op de twantitatieve' omvang, 
over de `inhoudelijke' omvang van de proble-
matiek is daarmee nog niets gezegd. 
Het is denkbaar dat de aard van de problema-
tiek van en met de diverse groepen jongeren 
dermate ingewikkeld en voor de Vesterse' 
hulpverlener zo anders is, dat alle tijd, aan-
dacht en energie van de hulpverleners door-
door wordt opgeslokt. Als dat het geval is, 
is het oak niet verwonderlijk dat de indruk 



van grote aantallen jongeren uit etnische 
minderheden binnen de kinderbescherming 
gaat ontstaan. 
Toch kan dit slechts ten dele zo zijn. In eerder 
onderzoek hebben wij geconstateerd dat de 
aard van de problemen die tot een tehuis-
plaatsing leiden, in belangrijke mate overeen-
komsten vertoont met die van de problemen 
.van autochtone jongeren (Van der Laan, 
1983). In een minderheid van de gevallen 
konden de problemen als specifiek voor een 
minderheidsgroep worden aangemerkt. Hoewel 
validiteits- en betrouwbaarheidsproblemen 
ons parten kunnen hebben gespeeld, waren 
het de hulpverleners die in dat onderzoek 
de problemen als niet zo specifiek voor 
minderheden aanduidden. Dezelfde groep dus 
die de allochtone jongeren (en hun ouders) 
bij andere gelegenheden als zo'n uitzonderlijke 
en moeilijke groep heeft afgeschilderd. Niet 
zelden constateerden zij met enige verbazing 
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	zelf deze discrepantie in beoordelingen (Van 
der Laan, in voorbereiding). 
Dit alles dient er niet toe om te concluderen 
dat zich geen problemen voordoen rond 
jongeren uit etnische minderheden die met 
de kinderbescherming in aanraking zijn 
gekomen. Evenmin om te zeggen dat zich geen, 
voor minderheidsgroepen specifieke problemen 
zouden voordoen*. 
Wat wij wel willen is aangeven dat de beeld-
vorming rond deze jongeren zich in een 
verkeerde richting heeft ontwikkeld. Vrijwel 
altijd wordt gesproken van veelvuldig voor-
komende, specifieke en cultureel bepaalde 
problemen. 
Opmerkelijk genoeg kun je niet zeggen dat de 
hulpverlening zich aan genoemde beeld-
vorming heeft aangepast. Slechts hier en daar 
worden met het oog op de allochtone clienten/ 

* Daar komt bij dat wij slechts kunnen spreken over 
jongeren die daadwerkelijk met de kinderbescherming 
in aanraking zijn gekomen. 
Het is zeer wel denkbaar dat zich binnen allochtone 
gezinnen problemen voordoen rond de kinderen, 
die niet ter ore van de reguliere hulpverlening komen, 
hetzij omdat men geen toegang heeft tot deze 
instellingen, hetzij omdat men eigen hulpverlenings-
instellingen kent of de problemen zelf probeert op 
te lossen. 



bewoners medewerkers nit etnische groepen 
aangetrokken en categoraal opgezette 
tehuizen zijn al helemaal op de vingers van 
den hand te tellen. Alleen het laten volgen 
van bepaalde cursussen waarin verteld wordt 
over achtergronden en kenmerken yan 
bepaalde, veelal mediterrane culturen en 
waarin geoefend wordt in het voeren van 
gespreklcen door medewerkers van instellingen 
en intematen gebeurt op enige schaal. Mis-
schien hebben deze cursussen wel tot gevolg, 
dat jongeren uit etnische minderheden en de 
problemen waarrnee zij bij instellingen en 
intematen terecht komen, door een `culturele' 
bril worden beschouwd. De individuele eigen-
schappen en eigenaardigheden dreigen uit het 
zicht te raken. Vooral ten aanzien van Turkse 
en Marokkaanse jongeren lijkt dat het geval 
te zijn. 
Juist het felt dat het in absolute zin om vrij 
kleine aantallen gaat, biedt aanknopingspunten 

52 	voor een geindividualiseerde aanpalc (wat niet 
zonder meer betekent dat het feit dat iemand 
tot een bepaalde etnische, culturele of gods-
dienstige groep behoort geen rol meer speelt). 
Van geval tot geval zou men moeten bekijken, 
wat de aard en de achtergrond van bepaalde 
problemen zijn. Zonodig roept men daarbij 
de hulp in van instellingen of personen met 
specifieke deskundigheden (denk bijv. aan het 
Consultatieteam Hulpverlening Buitenlandse 
Jongeren te Rotterdam). Al naar gelang de 
aard van de tulpyraag' kan dan een bepaald 
'hulpaanbod' worden gedaan. Het hulpaanbod 
zou zich moeten kenmerken door een grote 
mate van diversiteit, met ruimte voor zowel 
integrale of algemene als categorale voor-
zieningen (zie ook Actieplan ten behoeve van 
de aanpassing van residentiele voorzieningen 
voor hulpverlening aan kinderen en jeugdigen 
uit culturele minderheidsgroepen, 1983, 
Bertels, 1983 en Van der Hoeven en Van der 
Laan, 1984). Van een dergelijke situatie is op 
dit moment geen sprake. De keuze voor een 
categorale dan wel integrale aanpak lijkt veel-
eer gebaseerd te zijn op factoren als toegan-
kelijkheid of financiele overwegingen dan op 
inhoudelijke overwegingen (Barkhuis, 1984), 
of in onze termen, overwegingen van individu-
ele aard. 
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In eerder onderzoek hebben wij geconstateerd 
•dat voorgeschiedenissen van tehuisplaatsingen 
-van veel jongeren uit etnische minderheden 
worden gekenmerkt door het ontbreken van 
enige vorm van ambulante hulp, of de vrijwel 
automatische, op niet-inhoudelijke of niet-
individuele, maar veelal stereotiepe gronden 
gebaseerde keuze voor een bepaald type 
tehuis, omdat men dat gewoon is te doen bij 
jongeren uit minderheidsgroepen (Van der 
Laan, 1983). Gelet op het voorgaande waar 
gezegd is dat het wat betreft de allochtone 
jongeren om relatief kleine aantallen gaat, 
zouden dergelijke voorgeschiedenissen van 
tehuisplaatsingen uit den boze moeten zijn. 
Automatismen bij keuzes en geringe diversiteit 
in hulpaanbod zijn bij zulke aantallen niet 
te rechtvaardigen. 
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Allochtone kinderen: een 
(klein) deel van onze 
tehuispopulatie 

drs. M. Smit.* 

1. Inleiding 
In 1983 was 8,7% van de allochtone kinderen 
in tehuizen tussen 0 en 5 jaar oud (Zie het 
voorafgaand artikel van P. H. van der Laan). 
Over deze groep kinderen was tot voor kort 
heel weinig bekend. Welke problematiek bij 
jonge allochtonen leidt tot tehuisplaatsing 
en in hoeverre deze verschilt van die van hun 
leeftijdgenootjes van Nederlandse afkomst, is 
onlangs onderzocht** (Smit en Van der Laan, 
1984). In dat onderzoek is ingegaan op 
achtergronden en tehuisplaatsing van 57 
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	kinderen uit etnische minderheidsgroepen 
(de onderzoeksgroep) en 35 Nederlandse 
kinderen (de vergelijkingsgroep) in de leeftijd 
van 0 tot 7/wit. Wat daama komt, namelijk 
het verloop van het tehuisverblijf, bleef 
buiten beschouwing. 

• 
In dit artikel wordt op een aantal resultaten 
van bovengenoemd onderzoek ingegaan. Zo 
wordt aandacht besteed aan de aciftergronden 
van jonge allochtone tehuisbewoners, bijv. 
voor wat betreft de gezinssituatie van waaruit 
zij geplaatst werden. De mogelijke aanleiding 
voor de tehuisplaatsing wordt behandeld en 
er wordt informatie gegeven over motieven 
die een rol spelen bij de keuze voor een 
bepaald tehuis on over de prognoses van de 
aanmeldende instanties ten aanzien van de 
duur van het tehuisverblijf en de verblijfplaats 
daarna. Vervolgens komen eventueel over-
wogen alternatieven voor de tehuisplaatsing 
aan de orde. Steeds wordt daarbij ingegaan 
op overeenkomsten en verschillen met ener- 

* De auteur is als wetenschappelijk medewerkster 
verbonden aan do Vakgroep Klinische en Orthopeda-
gogiek. Rijksuniversitcit Leiden. 
** Het betreft eon deelonderzoek van het project 
'Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minder-
heden' (Van der Laan, Essers en Smit, 1983). 



zijds Nederlandse leeftijdgenootjes en ander- 
zijds oudere allochtone jongeren die in 
tehuizen zijn geplaatst. Daarna wordt de vraag 

• gesteld waarom zo vaak tot tehuisplaatsing 
wordt besloten, dikwijls zelfs zonder alter-
natieven te overwegen. 
Tot slot wordt aandacht besteed aan de repre-
sentativiteit van het onderzoek. 
Wat dit laatste betreft, is het voor een juiste 
interpretatie van de hier gepresenteerde 
gegevens belangrijk, reeds hier nadrukkelijk 
te vermelden dat de in het onderzoek gebruikte 
informatie afkomstig is uit een bron, namelijk 
de instanties die verantwoordelijk waren voor 
de tehuisaanmelding van deze 92 kinderen*. 
De resultaten weerspiegelen dus, zeker waar 
het om minder objectieve zaken gaat, de 
visie van de aanmeldende instanties. 

2. De achtergronden 
Onder jonge tehuisbewoners vindt men 

57 	ongeveer evenveel jongens als meisjes. Dat 
geldt voor zowel allochtone als autochtone 
kinderen. Waarschijnlijk komt dit doordat 
problemen op deze leeftijd over het algemeen 
nog niet leiden tot sekse-specifiek gedrag. 
Bij oudere kinderen is dat duidelijk wel het 
geval: zowel allochtone als autochtone jongens 
uiten hun problemen op latere leeftijd vaker 
en in sterkere mate in gedrag dat door de 
maatschappij niet getolereerd wordt, waardoor 
meer jongens in tehuizen belanden dan 
meisjes. (Zie ook: Van der Ploeg, 1979; 
Junger-Tas, 1983 en Haagen, Van Hecke en 
van Ooyen-Houben, 1983). 

De bij het onderzoek betrokken allochtone 
kinderen zijn van verschillende etnische 
afkomst, waaronder Surinaams, Antilliaans, 
Kaapverdiaans, Marokkaans, Turks, Italiaans, 
Spans of gemengd. De Surinaamse kinderen 
zijn daarbij duidelijk in de meerderheid. 
De al vaker in onderzoek geconstateerde 
ondervertegenwoordiging van Turkse kinderen 
bij contacten van allochtone jongeren met 

* Het betreft in totaal 23 instanties, waaronder 
Raden voor de Kinderbescherming, (gezins)voog-
dij-instellingen, een kinderrechter, adviesbureaus, 
tehuizen, afdelingen kinderpolitie, G.G. en G.D.'s en 
een sociale dienst. 



hulpverlening, wordt ook in dit onderzoek 
teruggevonden. Hoewel de groep Turkse 
kinderen landelijk gezien groter is dan de 
Marokkaanse, komen er meer Marokkaanse 
dan Turkse kinderen in tehuizen terecht. Dit 
beeld wordt overigens bevestigd door de 
landelijke cijfers m.b.t. tehuisplaatsingen. 

. De reden voor deze Turkse ondervertegen-
woordiging is voorzover ons bekend nooit 
onderwerp van studie geweest, maar wordt 
veelal toegeschreven aan betere opvang binnen 
de eigen groep. 
Wat de achtergronden betreft, verschillen 
jonge kinderen uit etnische minderheden in 
tehuizen niet sterk van hun lotgenootjes van 
Nederlandse aflcomst. 
Het overgrote deel van de allochtone kinderen 
(ruim 80%) is in Nederland geboren en 
woonde year opname, net als de autochtone 
kinderen, vooral in de grote steden in ons 
land. Ook de jongeren (12-21 jaar) uit het 

58 	onderzoek van Van der Laan (1983) kwamen 
vooral uit de grote steden in ons land, maar 
slechts een ldeine 8% van hen was in Neder-
land geboren. Dit grote verschil berust waar-
schijnlijk op het feit dat kinderen bij gezins-
hereniging over het algemeen de kleuter-
leeftijd al gepasseerd zijn. Ook de teruggelopen 
aantallen migraties en gezinsherenigingen 
van de afgelopen jaren, kunnen hierop van 
invloed zijn. 
Het merendeel van de kinderen die bij het 
onderzoek betrokken waren, werd vanuit een 
gezinssituatie geplaatst. In de meeste gevallen 
betrof dat gezinnen waarin een of beide 
ouders afwezig waren. De wel aanwezige 
ouders hadden veelal geen werk. In het 
onderzoek troffen wij opvallend veel jongste 
lcinderen aan. Afgaand op de kleine gemiddel-
de omvang van deze gezinnen en de jeugdige 
leeftijd van de ouder(s), mag men veronder-
stellen dat dat komt doordat het hier om 
vaak nog onvoltallige gezinnen ging. 
Hoewel de totaalbeelden voor deze twee 
groepen jonge kinderen niet veel verschillen, 
moet wel verrneld worden dat de kinderen 
uit etnische minderheden relatief vaker 
vanuit gezinnen geplaatst werden en dat daarin 
ook wat vaker beide ouders aanwezig waren, 
clan bij de Nederlandse kinderen het geval was. 



Bovendien zijn er aanwijzingen voor een jets 
grotere gezinssamenhang binnen de gezinnen 
uit etnische minderheden. 

3. Mogelijke aanleiding voor de tehuisplaatsing 

	

• 	Zowel bij de onderzoeksgroep als bij de 
vergelijkingsgroep moet men de directe 
aanleiding tot de tehuisplaatsing vooral, 
namelijk in bijna driekwart van de gevallen, 
in de situatie van de kinderen zoeken. 
Beziet men de factoren die de achtergrond 
vormen van de tehuisplaatsing van jonge 
kinderen, dan kan men onderscheid maken 
in problemen met betrekking tot de ouders 
en problemen met betrekking tot de thuis- 
situatie. De meest genoemde oudergerelateerde 
problemen waren voor zowel de allochtone 
als de autochtone groep een inconsequente 
opvoedingswijze en een slechte relatie met 
het kind. Tussen beide groepen komen, zij 
het in beperkte mate, ook enige verschillen 

	

59 	naar voren. Bij ouders van Nederlandse 
afkomst werden inconsequente opvoeding, 
problemen m.b.t. sociale contacten, ziekte 
en invaliditeit en overmatig alcoholgebruik 
relatief vaker als de probleemfactoren genoemd. 
Bij ouders uit etnische minderheden werden 
overmatig druggebruik, prostitutie, 
delinquentie en `weinig tijd hebben voor 
de kinderen' wat vaker genoemd. 
Wat de problemen met betrekking tot de 
thuissituatie betreft, kwamen in beide 
groepen relatieproblemen tussen ouders en 
(echt)scheiding, het duidelijkst naar voren. 
Ook chaotisch huishouden, slechte financiele 
positie en slechte huisvesting werden vaak 
als probleemfactoren genoemd. 
Problemen met betrekking tot gedrag of 
ontwikkeling van de kinderen vormden in 
niet meer dan 10 tot 11% van de gevallen 
de directe aanleiding tot de plaatsing. Op 
dit punt zijn er dus duidelijke verschillen 
met tehuisplaatsing van oudere kinderen. In 
het laatste geval speelt het eigen gedrag heel 
vaak een belangrijke rol in de beslissing tot 
plaatsing. 

4. Meer informatie rond de tehuisplaatsing 
Bij de jonge kinderen was in de meeste 
gevallen sprake van een justitiele plaatsing. 



Dat gold voor 68% van de kinderen uit 
etnische minderheden en voor 61% van de 
lcinderen van Nederlandse afkomst. De 
landelijIce verhouding tussen jatitiele en 
vrije plaatsingen ligt anders, namelijk op 
ongeveer 50% : 50%. (Verslag Directie 
Kinderbescherming, 1983). 
Wanneer besloten was tot een tehuisplaatsing, 
speelde de etnische achtergrond van de 
kinderen zelden een rol bij de keuze voor 
een bepaald tehuis. Motieven als aansluiting 
van het tehuis bij de 'specifieke problematiek 
of de leeftijd van het kind, de geografische 
ligging van het tehuis en eerdere (positieve) 
ervaringen van de aanmeldende instantie met 
een tehuis waren van meer belang bij de 
tehuiskeuze. 
De aanmeldende instanties werd ook gevraagd 
naar hun prognoses ten aanzien van duur 
van het tehuisverblijf en de vermoedelijke 
verblijfplaats daarna. Hun prognoses betref- 

60 	fende de duur van het tehuisverblijf ontlopen 
elkaar niet veel voor de allochtonen en autoch-
tone kinderen: de verwachte verblijfsduur 
lag voor meer dan de helft van deze Icinderen 
tussen de 3 maanden en 1 jaar. 
Ten aanzien van de vermoedelijke verblijf-
plaats na het tehuisverblijf verschillen de 
prognoses wat sterker. Voor beide groepen 
geldt dat de aanmeldende instanties in de 
meeste gevallen een gezinssituatie als toe r  
komstige verblijfplaats noemden. De kinderen 
uit etnische minderheden zouden echter 
relatief wat minder vaak terugkeren naar het 
ouderlijk huis. Als vennoedelijke verblijf-
plaats na het tehuis scoorde voor hen een 
pleeggezin het hoogst. 
Gezien het lage aantal pleeggezinplaatsingen 
dat volgens Van der Laan (elders in dit 
nummer) voor kinderen uit etnische minder-
heden wordt gerealiseerd, moet aangenomen 
worden dat deze prognoses in lang niet alle 
gevallen zullen uitkomen. Hierover later meer. 

5. Tehuisplaatsing en overwogen altematieven 
Gedurende een aantal jaren daalde zowel het 
aantal vrijwillige als het aantal justitiele 
uithuisplaatsingen (zie o.a. Van Kampen, 
1981). Vanaf 1982 is het totale aantal 
plaatsingen in door Justitie goedgekeurde 



particuliere inrichtingen en tehuizen jets 
toegenomen, bij een afname van het aantal 
minderjarigen in Nederland. (Verslag Directie 
Kinderbescherming, 1983). 
Uit het onderzoek van Haagen, van Hecke en 
van Ooyen-Houben (1983), blijkt dat ook 
veel jonge kinderen die uithuisgeplaatst 
worden in eerste instantie in tehuizen terecht 
komen. Dat percentage bedraagt 84%. Slechts 
16% van de kinderen belandt direct in pleeg-
gezinnen. De onderzoekers stellen dat pleeg-
gezinplaatsingen beperkt lijken te blijven 
tot plaatsingen van heel korte of juist heel 
lange duur, waarbij geen uitzicht is op terug-
keer naar huis. 
In het onderzoek van Haagen e.a. is geen 
differentiatie gemaakt naar etnische achter-
grond van de in het onderzoek betrokken 
kinderen. Op grond van de resultaten van 
ons onderzoek mag men echter aannemen 
dat binnen de groep uithuisgeplaatste kinderen 

61 	uit etnische minderheden de percentages 
residentieel geplaatste kinderen niet veel 
lager zullen liggen. In bijna 65% van de geval-
len blijkt namelijk .geen alternatief voor de 
tehuisplaatsing overwogen te zijn.* 
Wanneer wel een alternatief werd overwogen, 
dan betrof dit ambulante hulp (19%), opvang 
door familie of buren (8%) en in slechts 
3% van de gevallen plaatsing in een pleeg-, 
adoptie- of gastgezin. Dit laatste gegeven 
contrasteert enigszins met de ruim 45% 
pleeg- of adoptiegezinplaatsingen die deze 
kinderen volgens de prognoses van de aan-
melders, ten deel zal vallen. 
Het onderzoek van Haagen e.a. (1983) wijst 
uit dat, onder de kinderen die niet teruggaan 
naar huis, het aantal plaatsingen in een gezin 
hoger is dan het aantal plaatsingen in een 
volgend tehuis. 
Dat percentage bedraagt echter minder dan 
45, namelijk 30. Als men daarbij bedenkt 
dat 'de indruk bestaat dat er — zeker waar 
het de vrijwillige pleegzorg betreft — knel-
punten bestaan waardoor buitenlandse (met 

* Bij de (oudere) jongeren uit het onderzoek van 
Van der Laan, Essers en Smit (1983), lag het 
percentage tehuisplaatsingen waarvoor wel een 
alternatief was overwogen nog lager, namelijk op 
ongeveer 19%. 



name mediterrane) kinderen weinig worden 
geplaatst in pleeggezinnen', (Pleegzorg in 
perspectief , 1983), moot men aannemen dat 
genoemde prognose in de praktijk anders 
zal uitpakken. 
Opvallend is dat ten aanzien van de Neder-
landse lcinderen in de vergelijkingsgroep nog 
minder vaak alternatieven voor de tehuis-
plaatsing werden overwogen, namelijk in 
slechts 14% van de gevallen. Doze overweging 
betrof niet een keer plaatsing in een pleeg-, 
adoptie- of gastgezin. 

Eon mogelijke verklaring voor dit verschil is 
het gevaar voor (culturele) verwijdering 
tussen ouders en kinderen uit etnische minder-
heden ten gevolge van de plaatsing in eon 
Nederlands tehuis, waardoor aanmeldende 
instanties langer aarzelen bij eon beslissing 
tot tehuisplaatsing. De vaak gesignaleerde 
algemene onzekerheid van hulpverleners ten 

62 	aanzien van hun contacten met allochtone 
clienten zou ook kunnen leiden tot uit-
gebreider afweging van diverse hulpverlenings-
mogelijkheden. De bevinding van Van der 
Laan, Essers en Smit (1983), dat bij de 
tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden in 60% van de gevallen door 
de plaatsende instantie Oen advies bij derden 
wordt ingewonnen, is met deze verklaringen 
echter enigszins in tegenspraak. 
Knorth, e.a. (1984) wijzen or overigens op 
dat plaatsende instanties over het algemeen 
nogal `zeker zijn over het soort oplossing 
dat zij voorstaan, althans dat geeft men voor'. 

Gezien de kritische kanttekeningen die men 
kan maken bij tehuisplaatsingen van met name 
jonge kinderen in verband met de mogellike 
schadelijke effecten ervan, is het belangrijk 
nog even bij de besMsing tot tehuisplaatsing 
stil to staan. Daartoe worden in het licht 
van de behandelde onderzoeksresultaten, 
eon aantal beleidsaspecten aan de orde gesteld. 

6. Waarom eon tehuis 
Waarom wordt er ondanks de meestal op de 
attachmenttheorie van Bowlby gebaseerde 
bezwaren tegen tehuisplaatsing van jonge 
kinderen, toch zo vaak tot tehuisplaatsing 



besloten, dikwijls zelfs zonder alternatieven in 
overweging te nemen? 
Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen. 
Sommige daarvan zijn algemeen van aard, 
andere gelden specifiek met betreklcing tot 
kinderen uit etnische minderheden. 
In het navolgende worden enkele van deze 
redenen vermeld. Daarbij worden mogelijke 
alternatieven kort besproken. 

Een eerste algemene reden voor de keuze voor 
een tehuisplaatsing is volgens Van Ooyen-
Houben (1984) het feit dat tehuisplaatsing 
voor veel plaatsende instanties een ingewor-
telde gewoonte is. 
Een tweede reden om geen alternatieven voor 
tehuisplaatsing te overwegen, is dat dikwijls 
met spoed onderdak gevonden moet worden. 
Dat is het gemakkelijkst te realiseren binnen 
de residentiele hulpverlening. Een derde 
algemene factor is dat ouders een belangrijke 

63 	rol spelen bij de keuze van een voorziening: 
Vaak blijven zij `aan kinderen trekken' en 
hebben zij meer weerstanden tegen een pleeg-
gezinplaatsing dan tegen een tehuisplaatsing. 
Uitbreiding van mogelijkheden voor dagpleeg-
zorg en dagbehandeling zou dit probleem 
voor een deel kunnen opvangen. Datzelfde 
zou gelden, hoewel waarschijnlijk in mindere 
mate, voor inschakeling van pleeggezinnen 
voor kortdurende opvang die — aldus de nota 
Pleegzorg in perspectief (1983) — in voldoen-
de mate en op afroep beschikbaar zouden 
moeten zijn. Hierin zou ook voor de crisis-
opvang in residentiele vorm een alternatief 
kunnen liggen. 

Een van de redenen die specifiek een rol kan 
spelen in de keuze voor tehuisplaatsing van 
clienten uit etnische minderheden, is dat de 
ambulante hulp er in sommige gevallen te 
laat bij is. 
Dat zou onder andere komen doordat ambu-
lante hulpverleners vaak pas toegang krijgen 
tot de ouders wanneer de jongere niet meer 
thuis verblijft (Tussen droom en daad, 1984). 
Dat was reden voor de Interdepartementale 
Werkgroep Ambulante en Preventieve Voor-
zieningen voor hulpverlening aan jeugdigen, 
om te stellen dat de ontwikkeling van de 



ambulante hulpverlening aan jongeren uit 
minderheidsgroepen binnen de reguliere voor- 
zieningen speciale aandacht verdient. 
Welke vorm deze extra aandacht zou moeten 
hebben blijft nog onduidelijk. Wellicht zou 
het op groter schaal inschakelen van hulp-
verleners uit etnische minderheden hier deel 
van kunnen uitmaken. Tot op heden gebeurt 
dit slechts in beperkte mate. Een ander punt 
is dater vooralsnog voor jeugdigen uit 
etnische minderheidsgroepen een tekort aan 
pleeg- en opvanggezinnen is, aldus het `Eind-
rapport' van de Interdepartementale Werk-
groep Residentidle Voorzieningen voor Jeug-
digen (1984). 
Over de positie van 'de buitenlandse kinderen' 
in de pleegzorg is verder nog weinig bekend 
en in de nota Pleegzorg in perspectieC 
(1983), vormt de uitvoering van een verken-
nend onderzoek hiernaar een van de voor-
gestelde beleidsmaatregelen op korte termijn. 

64 	Mede gezien de hierboven vermelde prognose 
van de aanmelders ten aanzien van de toe-
komstige verblijfplaats van de in het onder-
zoek betrokken allochtone kinderen, is het van 
belang dat zo'n onderzoek er ook inderdaad 
komt. Omdat uitbesteding van kinderen binnen 
de eigen gemeenschap onder bepaalde voor-
waarden eerder en gemakkelijker wordt 
geaccepteerd, verdient het aanbeveling de 
mogelijkheden met betrekking tot plaatsingen 
in pleeggezinnen met dezelfde•etnische achter-
grond nader te onderzoeken. Ditzelfde geldt 
voor dagpleegzorg binnen de eigen groep. 

Het voorgaande moet niet geinterpreteerd 
worden als een pleidooi voor het zonder meer 
uitbannen van residentiele zorg voor jonge 
kinderen. In sommige gevallen zal een 
tehuisplaatsing onvermijdelijk zijn, soms zal 
het de beste oplossing zijn en residentidle 
hulpverlening heeft ook bepaalde voordelen 
(zie bijv. de nota `Tegen de stroom op', 
1984). 
Wel is het een pleidooi voor een door Van der 
Hoeven en Van der Laan (1984) al voor de 
oudere jeugd uit etnische minderheidsgroepen 
bepleite gevarieerdheid aan hulpverlenings-
mogelijkheden. Aileen wanneer men kan 
putten en ook werkelijk put uit een diversiteit 



aan hulpverleningsvormen, kan de keuze voor 
een van die vormen gebaseerd zijn op de hulp-
behoeften van het kind en (de personen in) 
zijn/haar situatie. 

7. Tot slot 
Het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd 
is was verkennend van aard. 'Dat impliceert 
een aantal beperkingen zoals de al eerder 
genoemde beperking van informatiebronnen 
tot alleen de instanties die als aanmelders 
fungeerden en het feit dat niet werd ingegaan 
op het tehuisverblijf op zich. Het zou interes-
sant zijn te weten hoe het tehuisverblijf 
verloopt en ook wat er na beeindiging daarvan 
met deze kinderen gebeurt. 
Wat men zich, naast deze beperkingen, echter 
66k moet realiseren, is dat bij dit onderzoek 
een groot deel van alle jonge kinderen uit 
etnische minderheden die in 1982 in tehuizen 
werden opgenomen, betrokken was. 

65 	Hoewel het onderzoek zich uitsluitend richtte 
op tehuizen* in de W.I.J.N.-regio's noordwest 
en zuidwest, waar (ook) jonge kinderen uit 
etnische minderheden verbleven, beslaat 
de onderzoekspopulatie naar schatting bijna 
een derde van de totale populatie aan jonge 
allochtone kinderen in tehuizen**. Reden 
om een aantal bevindingen en overwegingen 
nog eens op een rij te zetten. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er 
in achtergronden en redenen voor tehuis- 
plaatsing meer overeenkomsten dan verschillen 
tussen onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep 
lijken te zijn. De allochtone kinderen zijn 
bovendien — in tegenstelling tot de oudere 
jeugd uit het onderzoek van Van der Laan — 
voor het overgrote deel in Nederland geboren. 

* Uiteindelijk waren kinderen uit 16 verschillende 
tehuizen bij het onderzoek betrokken. 
** Deze schatting is gebaseerd op een vergelijking 
tussen de omvang van de onderzoeksgroep (57) en 
de totale aantallen allochtone kinderen uit etnische 
minderheden in tehuizen in 1982. Dat betrof 102 
0 tot 5-jarigen en 132 6 tot 11-jarigen. (Bron: Verslag 
Directie Kinderbescherming, 1983). Omdat de 
leeftijdsgrenz6n van onderzoeksgroep en statistieken 
niet parallel lopen, is het exacte percentage niet 
te berekenen. 
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Dat betekent niet dat alle verschillen en alle 
problemen binnen de hulpverlening aan deze 
groepen nu ontkend moeten worden. Wel lijkt 
een waarschuwing op zijn plaats: via deskun-
digheidsbevorderende activiteiten hebben 
diverse hulpverleners informatie en ervaring 
met betrekking tot benadering van en hulp-
veriening aan clienten uit etnische minderheden 
opgedaan. Laten wij deze kennis en vaardig-
heden niet zonder meer bij deze jonge lcinderen 
(en hun ouders) toepassen. 
Ook clienten uit etnische minderheden hebben 
er recht op door de hulpverlener als individuele 
igevallen' benaderd te worden. Op grond daar-
van kan besloten worden welke aanpak het 
meest geeigend is. De oorspronkelijk door 
Eppink (1981) en later op groter schaal 
gepropageerde indirecte, rolgerichte benade-
ringswijze, is dan niet per definitie de benade-
ringswijze die als het meest passend uit de 
bus hoeft komen rotten. 

• 
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Vietnamese voogdijpupillen 
in Nederland 

Een opvangmodel voor minderjarige alleen-
staande vluchtelingen. 

door drs. H. J. de Kort en drs. E. van der 
Hoeven* 

bileiding 
Sedert 1976 heeft Nederland te maken met 
een toenemend aantal Vietnamese vluchte-
lingen, voornamelijk bootvluchtelingen. Waren 
er in 1976 nog maar 78 van deze vluchtelingen, 
in januari 1983 verbleven er naar schatting 
6200 Vietnamezen in Nederland. Voor Neder-
land is dit een nieuwe bevolkingsgroep. Het 

68 	is een etnische groepering met eigen culturele 
tradities, sociale normen en met een bijzondere 
vluchtgeschiedenis. Deze bevolkingsgroep zal 
waarschijnlijk niet op korte termijn terug-
keren, gezien de huidige situatie in Vietnam. 
Naar aanleiding van de grote stroom Viet-
namese vluchtelingen is in de loop der jaren 
een uitgebreid netwerk van instanties, voor-
zieningen en regelingen tot stand gekomen. 
Dit betreft onder andere: ontvangst in opvang-
centra, medisch onderzoek (intake), onderwijs 
in de Nederlandse taal, introductie in de 
Nederlandse samenleving, definitieve huis-
vesting. 
Fen groot deel van de Vietnamese vluchtelingen 
is minderjarig en verblijft zonder ouders in 
Nederland. Naast de bovengenoemde rege-
lingen is voor hen een bijzondere regeling van 
toepassing, nl. een voorziening in de voogdij. 
Dit is een gevolg van het feit dat de ouders 
niet in Nederland verblijven en daarom niet 
in staat kunnen worden geacht de ouderlijke 
zorg uit te oefenen. De taak tot uitoefening 
van het gezag wordt in dergelijke situaties 

* De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan 
het team Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie 
van de Cotirdinatiecommissie Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbeseherming. 



door de rechter aan een voogdij-instelling 
opgedragen. De voogdijvoorziening is van 
kracht totdat de pupil meerderjarig is, of 
totdat de ouders in Nederland arriveren (o.a. 
in het kader van gezinshereniging). 
Deze jongeren vormen binnen de kinder-
beschermingspopulatie een wel zeer bijzondere 
categorie. Het zijn geen jongeren die een stereo-
tiep kinderbeschermingsverleden hebben. In 
het algemeen is er geen sprake van afwijzing 
van of door ouders, verwaarlozing, delin-
quentie, e.d. Ze hebben geen langdurige 
hulpverlening, al dan niet in tehuizen, achter 
de rug. 
Het ontbreken van deze kenmerken en het 
aanwezig zijn van andere kenmerken, hebben 
bepaalde consequenties voor de begeleiding 
van deze voogdijpupillen, zowel wat betreft 
de organisatie als de uitvoering. In de literatuur 
wordt hierover echter weinig informatie 
gegeven. Tekenend is bijv. dat de U.N.H.C.R.* 
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voor de opvang van vluchtelingen, maar dat 
de minderjarigen hierin nauwelijks zijn terug 
te vinden. 
In dit artikel trachten we enkele lijnen te 
schetsen voor een opvangprogramma van 
deze bijzondere groep vluchtelingen. Dit 
gebeurt op basis van de resultaten van ons 
onderzoek (v.d. Hoeven en de Kort, 1984) naar 
de opvang en begeleiding van Vietnamese voog-
dijpupillen en de ervaringen uit het verleden 
met vergelijkbare groepen jongeren. 
De eerste paragraaf geeft in het kort enkele 
achtergronden van de door Nederland 
ontvangen Vietnamese vluchtelingen. In de 
tweede paragraaf beschrijven we de gereali-
seerde opvang. In de derde paragraaf wordt 
een vergelijking gemaakt met alleenstaande 
minderjarigen die Nederland in het verleden 
heeft ontvangen. Hieruit worden enkele basis- 

	

• 	gegevens afgeleid ten behoeve van de opvang 
van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 
Ten slotte worden in de vierde paragraaf 
deze elementen naar aanleiding van de 
ervaringen met de opvang van Vietnamese 
jongeren verder uitgewerkt. We besluiten 

* U.N.H.C.R. = United Nations High Commissioner 
for Refugees. 



dit artikel met een serie conclusies die in 
zekere zin een blauwdruk vormt voor de orga- 
nisatie van de opvang van alleenstaande minder-
jarige vluchtelingen. 

1. De Vietnamese vluchtelingen 
Verreweg het grootste deel van de Vietnamese 
vluchtelingen die in Nederland zijn aangekomen 
is afkomstig uit Zuid-Vietnam (88%). Een 
Hein gedeelte is afkomstig uit Noord-Vietnam 
of Cambodja. De meesten zijn in de jaren 
1979 en 1980 uit Vietnam vertrokken in vaak 
onvoldoende uitgeruste en in slechte staat 
verkerende schepen om vervolgens na ± 5 
dagen door koopvaardijschepen te worden 
opgepikt. hen ander deel, ongeveer een kwart, 
is met een dergelijk vluchtschip zelfstandig 
naar een naburig land overgevaren (Maleisie, 
Thailand, Indonesie e.d.). In een vluchtelingen-
kamp hebben ze 6 tot 12 maanden gewacht 
alvorens te worden opgenomen in een her- 

70 	vestigingsland. Naast de stressvolle ervaringen 
tijdens de vlucht hebben velen in de jaren 
daarvoor ingrijpende gebeurtenissen mee-
gemaakt; gebeurtenissen die mede in belang-
rijke mate aanleiding zijn geweest tot de 
vlucht. Het gaat hierbij om gebeurtenissen 
als gevangenschap van henzelf of van familie-
leden, beperkte bewegingsvrijheid, het niet 
mogen volgen van onderwijs, gedwongen 
verhuizingen, etc. 

Vanaf 1979 vlucht men in toenemende mate 
met onvolledig samengestelde gezinnen. Een 
belangrijk gedeelte van de vluchtelingen 
verblijft hier derhalve zonder ouders, broers 
en zusters. Slechts 40% van de Vietnamese 
vluchtelingen verblijft in volledig primair 
gezinsverband in Nederland. Veel vluchtelingen 
hebben diverse familieleden in Vietnam 
achtergelaten. Een enkeling geeft aanseen 
familie in Vietnam te hebben. 85% geeft aan 
dat de vader en/of de moeder nog in Vietnam 
verblijven. Driekwart van de Vietnamese 
vluchtelingen is jonger dan 27 jaar. 
In totaal zijn plus minus 1000 minderjarige 
Vietnamese vluchtelingen zonder ouders in 
Nederland aangekomen. De gemiddelde leef-
tijd van de voogdijpupillen is 17,5 jaar. Voor 
het grootste deel bestaat de groep (ex)voogdij- 



pupillen uit jongens. Het percentage meisjes 
bedraagt slechts 13. In vergelijking met de 
overige Vietnamese vluchtelingen is dit erg 
weinig. Voor de gehele groep Vietnamese 
vluchtelingen geldt een percentage van 36 
vrouwen. 
Waarom de groep qua sekse en leeftijd als 
zodanig is samengesteld blijkt uit het onder-
staande. 
Na 1979 neemt de economische recessie 
ernstiger vormen aan. De inflatie stijgt, de 
levensstandaard in Zuid-Vietnam daalt aan-
zienlijk. De maatregelen ter bestrijding van 
de economische recessie (terugdringen parti-
culier initiatief, ontvolken van de steden, 
tewerkstelling in Nieuw Economische Zones) 
worden eerder als bedreigend dan als bevrij-
dend ervaren. 
Na de V.N.-topconferentie van 1979 neemt 
de controle vanuit de Vietnamese overheid 
op het illegale vertrek toe. Diverse maat- 

71 	regelen, waaronder een strenge kustbewaking, 
bemoeilijken de organisatie van vluchtpogingen. 
De vluchtprijzen stijgen hierdoor aanzienlijk. 
Het gevolg is, dat de familie de vlucht van 
slechts enkele gezinsleden kan bekostigen. De 
keuze valt dan al gauw op de jongeren. Niet 
alleen omdat de vluchtprijs voor minderjarigen 
lager ligt, maar ook omdat zij naar verhouding 
betere kansen zullen hebben in een ander 
land onderwijs te volgen en werk te vinden. 
In dit kader is het ook begrijpelijk dat de keuze 
in het bijzonder op de mannelijke kinderen 
uit het gezin valt, die in aanmerking komen 
voor de dienstplicht. Daarbij komt nog, dat 
mannen en in het bijzonder jeugdige mannen, 
zich in Vietnam sneller bedreigd voelden 
dan vrouwen. Men moet dan vooral denken 
aan de daar geldende dienstplicht. Er moesten 
manschappen geleverd worden voor de oorlog 
in Cambodja. 

2. De ontvangst in Nederland 
Ten behoeve van de ontvangst van Vietnamese 
vluchtelingen is gebruik gemaakt van twee 
modellen. 
Het eerste opvangmodel trad in 1976 in 
werking. De meeste Vietnamese vluchtelingen 
zijn volgens dit model opgevangen. De 
vluchtelingen werden na aankomst in Neder- 



land in diverse opiangcentra ondergebracht. 
Er werd hierbij gestreefd naar een verblijfsduur 
van 9 maanden. De Vietnamezen lcregen zo 
de mogelijkheid, zich vanuit een zeer 
beschermde omgeving, geleidelijk aan voor te 
bereiden op een zelfstandig functioneren in 
de Nederlandse samenleving. Na het verblijf 
in het opvangcentrum verhuisden de vluchte-
lingen naar een gemeente. In de keuze van 
huisvesting waren arbeid en vervolgonderwijs 
zoveel mogelijk belangrijke aandachtspunten, 
ofschoon dit in delatere jaren van opvang 
steeds meer naar de achtergrond verschoof. 
Sinds mei 1981 functioneert formeel het 
tweede opvangmodel. Men poogt hierin een 
korte centrale opvang van ongeveer 6 weken 
te realiseren, waarna de vluchtelingen groeps-
gewijs (varierend van 30 tot 90 personen) 
definitief in een (kern)gemeente worden 
gehuisvest. Op deze wijze is een geMleerde 
huisvesting gemakkelijk te vermijden. De 
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en het taalonderwijs vindt plaats in de defi-
nitieve woonplaats onder gemeentelijke 
verantwoordelijlcheid. 

De wijze van huisvesten binnen het le model 
heeft tot gevolg gehad, dat de Vietnamese 
vluchtelingen individueel of in kleine getale 
in diverse gemeenten zijn gehuisvest. Zij 
wonen verspreid over ruim 200 afzonderlijke 
gemeenten. Soms zijn ze in een plaats terecht 
gekomen met slechte verbindingen en zonder 
contactmogelijkheden met andere vluchte-
lingen. Zeker wanneer men langere tijd met 
een grote groep vluchtelingen in een opvang-
centrum heeft gewoond, lijkt zo'n plotselinge 
overgang naar een dergelijke woonsituatie 
verre van ideaal. 
Met het nieuwe model komen, in tegenstelling 
tot het oude model, dit soort situaties zelden 
vooi. Hierbij is veel meer sprake van een 
geconcentreerde vorm van spreiding. Belang-
rijk in dit verband is natuurlijk dat in dit 
model, Wegens het ter beschikking stellen 
van woningen en het toezeggen van steun en 
begeleiding aan vluchtelingen, vanuit de 
overheid financiele -ruimte wordt geboden 
aan de gemeente. In'een vroeg stadium, swim 
voordat een groep vluchtelingen in Nederland 



aankomt, is reeds bepaald in wellce gemeente 
ze worden gehuisvest. Een belangrijk voordeel 
van de nieuwe wijze van opvang is, dat men 
kort in een opvangcentrum verblijft en dat 
een gefsoleerde huisvesting kan worden 
vermeden. Daarentegen kan in deze groeps-
gerichte aanpak weinig rekening worden 
gehouden met de individuele wensen, 
behoeften en verwachtingen omtrent woon-
plaats en huisvestingsvorm van de vluchte- _ 
lingen. Ook zijn de mogelijkheden tot werk 
als aandachtspunt binnen het opvangbeleid 
naar de achtergrond verdwenen..Een belang- 
rijke rol in het proces van ontvangst en 
hervestiging hebben de gastgezinnen vervuld. 
Dit zijn Nederlandse gezinnen, veelal geworven 
door de V.V.N. (Vereniging Vluchtelingenwerk 
Nederland) en door de kerken,.die op vrij-
willige basis een of meerdere Vietnamese 
vluchtelingen begeleiden. In het begin, wanneer 
deVietnamezen min of meer definitief zijn 
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	gehuisvest, helpen de gastgezinnen hen wegwijs 
te worden in hun woonplaats, het huis in 
te richten, formulieren in te vullen, etc. In 
een latere fase krijgt de begeleiding een meer 
psycho-sociaal karakter. 

Naast de bovengenoemde opvangwijzen, die 
gelden voor alle Vietnamese vluchtelingen 
in Nederland, bestaat voor voogdijpupillen 
een speciale vorm van begeleiding vanuit de 
voogdij-instelling (i.e. de Opbouw). Na 
aankomst in het opvangcentrum geeft een 
maatschappelijk werker van de Opbouw 
voorlichting aan de minderjarige over de 
voogdij. In gesprekken met de jongere probeert 
de maatschappelijk werker een eerste indruk 
te krijgen van de jongere. Op basis van deze 
eerste gesprekken waarin voornamelijk door 
de taalbarriere onvoldoende informatie los-
komt, wordt de huisvesting en school geregeld 
aan de hand van de wensen van de jongere. 
In eerste instantie wordt onderzocht of de 
jongere bij of met familieleden kan worden 
gehuisvest. Voor de groep waarbij dit niet 
mogelijk is, zijn er andere voOrzieningen 
gecreeerd. De onderstaande tabel toont de 
diverse vormen aan waarin de ,voogdijpupillen 
zijn gehuisvest. De eerste kolom geeft aan waar 
de jongeren direct na het opvangcentrum 



terecht zijn gekomen. De tweede kolom laat 
de variatie in huisvestingsvonnen zien ten 
tijde van het onderzoek. 

Tube( 1. Verdeling naar vormen van huisvesting 
in de onderzoeksgroep 

Huisvestingsvomiew 	Na het 	In de onder- 
opvang- 	zoekperiode 
centrum 

N=116 	N=99 

1-persoonshuishoudens 	6 	14 
Woont met familieIeden 	52,5 	51,5 
Woont met anderen 
(vrienden-groep) 	15,5 	21,5 
Woont bij eon Viet- 
namees pleeggezin 	2 	4 
Woont bij een Neder- 
lands pleeggezin 	 6 	7 
Woont in een halfweg- ' 
huis 	 12 	— 
Woont in een kosthuis 	3,5 	1 

74 	Woont anders (bijv. 
bestaand Nederlands 
tehuis) 	 2,5 1 

100 	100 

Meer dan de helft van de (ex)voogdijpupillen 
woont met familieleden. Het gaat hierbij om 
familie in de ruime zin van het woord. Het 
betreft veelal ooms/tantes, broers/zusters en 
soms ook schoonfamilie. In veel gevallen 
hebben deze eenheden een gastgezin als 
begeleider. 

Een tweede groep woont met andere Viet-
namese vluchtelingen, met wie geen directe 
familieband bestaat. Dit zijn vrienden, die men 
vaak gedurende de vlucht of het verblijf in het 
vluchtelingenkamp heeft leren kennen. 
Sommigen van hen zijn minderjarig, anderen 
meerderjarig. 

Slechts een klein aantal is gehuisvest in 
Nederlandse pleeggezinnen. Gezien de leef-
tijdsopbouw is dit niet geheel verwonderlijk. 
In het bijzonder wordt bij de jonge (tot 14 
jaar) alleenstaande vluchtelingen groot belang 
gehecht aan de opvang in een gezinssituatie, 
Het Vietnamese pleeggezin is een opvang- 



mogelijkheid waarvan zeer weinig gebruik is 
gemaakt. 
Een speciale voor de Vietnamese vluchtelingen 
gecreeerde voorziening is het halfweghuis. Dit 
is een vorm van huisvesting waarbij een groep 
van 8 tot 10 oudere jongeren (16 tot 21 jaar) 
voor een periode van een jaar professioneel 
wordt begeleid. Het is het beste te vergelijken 
met begeleide kamerbewoning. 

Opvallend is het relatief grote aantal wisse-
lingen van verblijfsvorm. Ongeveer eenderde 
van (ex)voogdijpupillen heeft in meer dan 
een soort voorziening gewoond. Wanneer we 
de halfweghuizen, vanwege het tijdelijke 
karakter, buiten beschouwing laten, dan blijkt 
20% van deze jongeren, na hun vertrek uit het 
opvangcentrum, twee maal te zijn verhuisd. 
Ten aanzien van de haffweghuizen kan worden 
opgemerkt dat veel jongeren, na beeindiging 
van de begeleiding van deze voorziening, in 

75 	koppels van 2 of 3 personen andere huis- 
vesting zoeken. Het halfweghuis blijkt als 
tussenstap te functioneren, waarbij voorkomen 
wordt dat jongeren direct vanuit het opvang-
centrum alleen gaan wonen. 
Een voorziening die nadere toelichting verdient 
is het pleeggezin. Ogenschijnlijk zijn bij deze 
plaatsingen weinig veranderingen te zien. Het 
blijkt echter, dat het aantal wel hetzelfde is, 
maar dat het voor het overgrote deel om 
andere plaatsingen gaat. De meeste pleeg-
gezinplaatsingen zijn vrij snel afgebroken. Met 
name op het relationele vlak ontstaat in de 
Nederlandse pleeggezinnen nogal eens wrijving. 
Wegens problemen op dit gebied onder andere 
is een aantal kinderen uit het pleeggezin 
vertrokken. Enkelen van hen zijn daarna in 
een Vietnamees pleeggezin terecht gekomen. 

Zoals duidelijk is geworden, is bij de opvang 
gebruik gemaakt van een grote variatie voor-
zieningen. Een gevolg van een dergelijk 
gevarierd aanbod is dat men een bepaalde 
verblijfsvorm kon aanbieden die beter aansloot 
bij de wensen, verwachtingen en ideeen van de 
jongere. Ook bij een mislukken van het 
verblijf in een bepaalde voorziening kon 
worden gekeken naar een voorhanden zijnd 
alternatief. 



In het algemeen is de ontvangst van de 
Vietnamese vluchtelingen goed verlopen. 
Ongeveer 80% van de jongeren geeft aan 
tevreden te zijn met hun woonsituatie en 
weinig of geen problemen op dit gebied te 
hebben l . Met betrekking tot de school-
situatie geldt dezelfde tendens. Het merendeel 
van de Vietnamese voogdij-jongeren is 
schoolgaand, slechts 3% werkt en 8% is 
werkloosl. Juist de woon- en schoolsituatie 
worden in dit artikel naar voren gebracht, 
omdat deze aspecten van ontvangst en her-
vestiging primaire voorwaarden zijn voor een 
bevredigende hervestiging (Van der Hoeven, 
1982, Van der Hoeven en De Kort, 1983 en 

• 1984)3 . 

3. Ontvangst van vergelijkbare groepen in het 
verleden 	- 
Ten behoeve van een adequate opvang hebben 
beleidsmensen en de werkers op het uitvoe- 
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	rende vlak nauwelijks kennis genomen van 
vroegere ervaringen (Van der Hoeven en De 
Kort, 1984). Deze kennisleemte bergt het 
gevaar in zich problemen te zien waar ze niet 
zijn, terwijl men aan de andere kant onvol-
doende kennis heeft om problemen en oplos-
singen als zodanig te herkennen. 
Wat velen node misten is enig systematisch 
geordende ervaringskennis omtrent de orga- 
nisatie en het verloop van de opvang van 
vluchtelingen, zowel uit het verleden en heden, 
in eigen land en daarbuiten. Meerdere malen 
is tegen ons het vermoeden geuit dat een 
aantal gemaakte fouten en soms inefficiente 
organisatie juist konden plaatsvinden, door-
dat informatie en kennis vooraf bij de verant-
woordelijke organisatie ontbraken. De in het 
verleden opgedane ervaring werd niet of 
nauwelijks overgedragen en veelal niet onder-
ling uitgewisseld. Dit geldt in het bijzonder voor 
de opvang van minderjarigen die zonder ouders in 
een voor hen vreemd land werdenopgevangen*. 

* Het perspectief van waaruit dit artikel is geschreven 
is ovcreenkomstig de uitgangspunten die in de 
mindcrhedennota zijn geformuleerd. Voorzover er 
wordt gesproken over vluchtclingenbeleid heeft dit 
betrekking op de opvang van vluchtelingen met een 
verblijfvergunning. Dc toclatingsprocedure is bier 
nict aan de ordc. 



De opvang van uit Indonesie gerepatrieerde 
minderjarigen 
In de jaren 1950 tot 1964 is met de grote 
stroom van 220.000 gerepatrieerden uit 
Indonesie, waaronder naar schatting 175.000 
Indo's, een groep van plus minus 2650 alleen-
staande minderjarigen in Nederland aangeko-
men.(Wassenaar-Jellesma, 1969; Surie .,.1971). 
*Het merendeel (± 70%) bestond uit jongens 
van 16 tot 21 jaar. Na een korte centrale 
opvang van ongeveer 3 weken werden zij in 
pleeggezinnen geplaatst. Slechts in een aantal 
gevallen bracht men kinderen onder in een 
internaat (Jaarverslag Landelijke Stichting 
Katholieke Gerepatrieerdenzorg, 1959). 
Een belangrijke factor in de ontvangst van de 
groep gerepatrieerden was het opvangbeleid. 
Het overheidsoptreden hierin was direct van 
karakter. De getroffen maatregelen kwamen 
direct voor rekening van de overheid en 
moesten dus in detail direct worden verant- 

77 	woord. Er was sprake van een consistent 
totaalpakket met een zwaar beleidsinstrumen-
tarium, gericht op aanpassing aan de Neder-
landse samenleving (Kraak, 1958, Verwey-
Jonker, 1971). Pleeggezinplaatsing en de 
begeleiding daarvan was een (succesvol) onder-
deel in dit pakket. 

De opvang van Hongaarse minderjarigen 
Bij de opvang van Hongaarse alleenstaande 
minderjarigen is de relatie tussen beleid en 
daadwerkelijke opvang veranderd. Deze groep 
van ongeveer 1000 jongeren maakte deel uit 
van de vluchtelingen, die in 1956 na de Hon-
gaarse revolutie via Oostenrijk door Neder-
land zijn opgevangen (Kijlstra, 1960, 
Kuyer, 1963). De meerderheid bestond uit 
jongens in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. 
De jongeren werden ondergebracht in een 
pleeggezin of met andere Hongaren in een 
(particulier) kosthuis. Het beleid was nog 
steeds gericht op aanpassing. Maar in plaats 
van een directe controle op de opvang door 
de centrale overheid, werd de taak en verant-
woordelijkheid voor de opvang en integratie 
gedelegeerd naar particuliere instanties. Deze 
werkten meer individueel gericht. Ofschoon 
het doel van de opvang in beide situaties 
hetzelfde was, kregen de Hongaarse jongeren 



veel meer ruimte om hun eigen of andere 
wensen gehonoreerd te zien. Velen gaven dan 
ook als wens te kennen in groepen gehuisvest 
te worden, of in ieder geval bij andere Hon- 

, 	gaarse vluchtelingen in de buurt. Dit bood 
hen de mogelijkheid iets van een eigen iden-
titeit te behouden. Consequentie hiervan was 
dat de Hongaarse jongere, veel meer dan de 
gerepatrieerde, in een dilemma verkeerde; 
wanneer hij zichzelf identificeerde met de 
Nederlander werd NJ een buitenstaander voor 
zijn landgenoten, wanneer hij zich 'als Hon-
gaar' bleef gedragen werd hij gezien als 
onaangepast (Kuyer, 1963). Men zou hieruit 
kunnen afleiden dat het beleid en de beleids- 

' uitvoering niet met elkaar in overeenstemming 
waren. In ieder geval kunnen wij hiermee een 
onderzoekresultaat uit 1963 `verklaren', nl. 
dat nog slechts 18% van de jongeren 2 jaar 
na de vlucht in de `definitieve' huisvestings-
vorm verbleef (na opvangcentrum). Bijna 
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	de helft verhuisde in deze 2 jaar meet dan 
3 keer (Kuyer, 1963). 

Wat betreft de samenstelling van de groepen 
jongeren die zijn opgevangen valt direct de 
overeenkomst in leeftijd en geslacht op. Bij 
alle drie ontvangen groepen `alleenstaande' 
minderjarigen gaat het voornamelijk om de 
oudere leeftijdsgroep (16 tot 21 jaar) van 
het mannelijke geslacht. 
Verder laat de opvang van gerepatrieerden 
ons duidelijk zien dat beleid en uitvoering 
een consistent geheel vormen. Tegenstrijdig 
in de opvang van de Hongaarse groep is 
enerzijds de expliciete gerichtheid op aan-
passing en anderzijds het impliciet stimuleren 
tot het behoud van een eigen identiteit, door 
mensen in groepen bij elkaar te plaatsen. 
Bij de opvang van Vietnamese voogdijpupillen, 
waarbij gebruik is gemaakt van meerdere 
vormen van huisvesting, bestaat wel overeen-
stemming tussen beleid en uitvoering (zie 
par. 4.3). 
De ervaring met de Hongaarse vluchtelingen 
maakt ons ten slotte attent op een gegeven 
dat in het bijzonder relevant is voor het 
huidige minderhedenbeleid. Het blijkt, dat, 
meet nog dan op het behoud van een 
culturele identiteit, de jongeren gericht 



kunnen zijn op het behoud van een etnische 
identiteit. 'Etnische identiteit is een vorm 
van sociale identiteit. Het onderscheidt zich 
van andere vormen van sociale identiteit 
vooral door een sterke gerichtheid op het 
verleden als inspiratiebron voor de toekomst' 
(Vermeulen, 1982). Etnische identiteit 
verwijst naar de 'binding met het land van 
herkomst'. Dit uit zich o.a. in groepssolidari-
teit, zelforganisatie, intensieve onderlinge 
contacten. De etnische identiteit biedt de 
jongere een referentiekader van waaruit deze 
de Nederlandse samenleving verkent en 
betreedt. 

Het 'voorgaande geeft aan dat uit de verge-
lijking van analoge vroegere ervaringen met 
de opvang van minderjarige alleenstaande 
vluchtelingen enkele elementen kunnen worden 

• afgeleid, waarop in een opvangprogramma 
gelet moet worden. Kort samengevat zijn 
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— de oudere jeugd van het mannelijke geslacht 
vormt de meerderheid van deze jongeren en 
is derhalve een belangrijke doelgroep 
— 'etnische identiteit' speelt een belangrijke 
rot in het proces van hervestiging 
— beleid en uitvoering dienen met elkaar in 
overeenstemming te zijn. 
In het onderstaande zullen deze elementen 
nader worden uitgewerkt. 

4. De opvang van de Vietnamese voogdij-
pupillen als leermoment 

4.1. De oudere jeugd als specifieke doelgroep 
In het eerste gedeelte van dit artikel hebben 
we gewezen op de `stressvolle' ervaringen. De 
ingrijpende levensgebeurtenissen die zich in 
Vietnam hebben voorgedaan en die aanleiding 
hebben gegeven tot de vlucht blijken in sterke 
mate het bestaan van problemen in woon- en 
schoolsituaties te bepalen. Ook het feit dat 
jongeren soms alleen zijn gevlucht hangt samen 
met deze problemen. Voor een kleine groep 
(5 tot 10%) uit de problematiek zich na 
3 a 4 jaar het ernstigst. Een combinatie van 
migratie en hervestigingsfactoren gaat dan zijn 
invloed uitoefenen. Naast de reeds ervaren 
ingrijpende gebeurtenissen in Vietnam en de 



langere periode dat in Vietnam geen onderwijs 
is genoten, ontwikkelen zich nieuwe stress-
factoren als het leeftijdsverschil met klas-
genoten, de afwezigheid van andere Vietnamese 
vluchtelingen op school, het gebrek aan con-
tacten met Vietnamese familie en bekenden, 
het sociaal isolement van de jongere. 
In het algemeen geldt als signaal de ontevreden-
heid met huisvesting en school. Bij deze 
jongeren speelt de gerichtheid op het verleden 
een grote rol. Het is mogelijk dat een impliciet 
schuldgevoel aanwezig is tegenover personen 
die ze al dan niet ongewild in Vietnam hebben 
achtergelaten. Ze blijven nu met de vraag 
zitten waarom zij wel in Nederland verblijven 
en niet de andere familieleden. Wanneer het 
bijv. op school minder voorspoedig verloopt 
of wanneer de huishuur zo hoog is dat er 
geen geld overblijft om naar familieleden in 

• Vietnam te sturen wordt deze vraag acuter. 
Misschien zou een ander familielid de kansen 
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	wellicht beter hebben benut. Dit gevoel wordt 
vaak versterkt als er een brief uit Vietnam 
is gearriveerd. In de meeste gevallen gaat een 
dergelijke telastende situatie' gepaard met 
slechte onderlinge contacten in de woon-
situatie, ofschoon dit zich niet direct uit in 
onenigheid of ruzie. Het is eerder zo, dat dit 
alles bedekt of verborgen blijft. Het gaat hier 
om een problematiek die moeilijk te achter-
halen is, omdat ze niet of heel indirect aan de 
oppervlakte komt, en waarbij hulpverleners 
moeilijk adequate steun kunnen geven. 
Opvallend is dat er geen samenhang bestaat 
tussen migratiefactoren die betrekking hebben 
op de vlucht en woon- en schoolproblemen 
in Nederland 4. Dit laatste suggereert dat de 
ervaringen die men tijdens de vlucht en in het 
vluchtelingenkamp opdoet, niet bepalend zijn 
voor het ontstaan van problemen tijdens het 
proces van hervestiging in Nederland. Ten 
aanzien van het opvangprogramma betekent 
dit dat men tijdens de intake en het verblijf 
in het opvangcentrum, bedacht moet zijn 
op de jongeren die voor de vlucht ingrijpende 
levensgebeurtenissen hebben ervaren. 
In het bijzonder voor de wat oudere jeugd van 
het mannelijk geslacht blijken deze gebeur-
tenissen tot de meest ernstige hervestigings-
problemen te leiden. Wanneer we vervolgens 



bedenken dat in het algemeen de groep 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
wordt gekarakteriseerd door deze kenmerken 
(de oudere jeugd van het mannelijk geslacht) 
verdient de signalering van ingrijpende levens-
gebeurtenissen een centrale plaats in het 
opvangmodel. Met deze gegevens moet niet 
alleen in de eerste opvang maar ook in latere 
fasen van begeleiding rekening worden 
gehouden. Er moeten mogelijkheden gecreeerd 
worden om deze groep (out-reachend) te 
volgen. Het beste is om in het opvangcentrum 
zelf hierop vooruit te lopen. 

4.2. Etnische identiteit 
Dat bij Vietnamese jongeren de etnische 
identiteit een sterke rol speelt blijkt onder 
andere uit de mate waarin zij over grenzen 
heen contact onderhouden met familie en 
vrienden. 
Bij de onderzochte Vietnamese voogdij- 

81 	pupillen heeft iedereen, op een na, contact 
met de directe familieleden in Vietnam. Meer 
dan de helft heeft daarnaast ook nog contact 
met overige familieleden (grootouders, ooms, 
tantes, e.d.). Dit contact beperkt zich niet 
tot het schrijven van brieven; 57,5% van de 
jongeren stuurt geld naar Vietnam. Het 
contact met de familie in Vietnam is soms 
moeilijk, zeker wanneer deze buiten de stad 
woont. In een derde van de gevallen is er 
sprake van een vertraging van de reactie vanuit 
Vietnam op de brieven uit Nederland. Ook bij 
de jongeren die het langst in Nederland wonen 
is er sprake van regelmatig contact (1 a 2 
brieven per maand). 
Het bijzondere van de vluchtelingen uit Viet-
nam is, dat veel van hun familie en vrienden 
in diverse Westerse landen woont. Dit beeld 
vinden we ook bij de Vietnamese (ex)voogdij-
pupillen die in Nederland verblijven. Meer dan 
een derde (35%) heeft een broer of zus in een 
ander land wonen. Van meer dan 60% wonen 
andere — verdere — familieleden in een ander 
land. 
Voorzover jongeren familie in een ander land 
hebben wonen, onderhoudt 80% van hen 
hiermee contacten. Een niet gering gedeelte 
van deze jongeren heeft dan ook het plan 
opgevat naar een ander Westers land te 



emigreren (27,5%! en 9% twijfelt nog). Het 
overgrote deel (84%) zal dit doen met het 
mo tie f: familiehereniging. 

Dat de etnische identiteit een belangrijke 
rol speelt, komt ook tot uiting in de wijze 
waarop de jongeren hun vrije tijd besteden. 
In de meeste gevallen bestaat dit naast 
recreatieve bezigheden, ook uit niet-recreatieve 
activiteiten (huiswerk, Nederlandse taalles, 
e.d.). De vrijetijdsbesteding vindt veelal zowel 
binnen als buiten de leefeenheid plaats. In 
driekwart van de gevallen gebeurt dii in 
sociaal verband. Bijna de helft (47,5%) van 
de jongeren besteedt zijn vrije tijd met andere 
Vietnamezen; 17,5% met alleen Nederlandse 
jongeren en de overigen (35%) hebben met 
zowel Nederlanders als Vietnamese jongeren 
contacten. 
Na verloop van tijd schijnen de Vietnamese 
voogdijpupillen steeds Meer contacten te 

82 	willen onderhouden met Nederlanders, hoewel 
de contacten met Vietnamezen blijven 
bestaan. Ons inziens betekent dit alles dat 
de contacten met andere Vietnamezen een 
belangrijke rol vervullen in het proces van 
hervestiging. 
De gerichtheid op de eigen groep, die geken-
merkt wordt door een gerichtheid op het 
'land van herkomst' heeft echter ook een 
keerzijde. Heel concreet uit zich dit onder 
andere in een verlies van aandacht tijdens 
de lessen op school. Ongeveer de helft van de 
onderzochte jongeren gaf te kennen niet 
altijd de aandacht bij de les te kunnen houden. • 
Sommigen zeiden dat dit vooral voorkwam 
tijdens moeilijke lessen of bij leraren die ze 
moeilijk konden volgen, omdat ze te snel 
spraken, moeilijke begrippen gebruikten, of 
dialect spraken. Anderen vertelden dat ze vaak 
aan Vietnam moesten denken als zij of familie 
een brief van hun ouders of andere familie-
leden hadden gekregen. Ook vertelden een 
paar jongeren dat ze op school werden 
afgeleid door de problemen die ze thuis 
(in Vietnam) hadden. 

4.3. Eenvormige versus meervormige opvang 
In het voorgaande is opgemerkt dat er in het 
verleden bij de ontvangst van gerepatrieerden 



en Hongaren een tamelijk eenvormige opvang 
is gerealiseerd. Om te beoordelen of dit ook 
bij de opvang van Vietnamese jongeren had 
moeten gebeuren, lijkt het van belang om 
de algemene beleidsintentie achter dit 
opvangprogramma in het oog te houden. 
Momenteel is richting gevend aan het huidige 
minderhedenbeleid de idee van een 'multi-
culturele samenleving'. Een samenleving waar-
bij sprake is van een wederzijdse aanpassing 

• met gelijke kansen voor autochtonen en 
allochtonen. Voor de minderheidsgroepen zelf 
betekent dit dat het (minderheden)beleid 
is gericht op de realisering van twee doel-
stellingen: 
1. een gelijkwaardige maatschappelijke positie 
van minderheidsgroepen en gelijkwaardige 
ontplooiingskansen. 
2. een gelijkwaardige culturele positie en 
ontplooiingskansen. 
Integratie verwijst nu naar een actieve deelname 

83 van de minderheden als groep en als individu 
onder voorbehoud van een acceptatie (en/of 
aanpassing) van de ontvangende samenleving. 
Het benadrukken van de `gelijkwaardigheid' 
geeft de ruimte aan de idee van tehoud van 
identiteit'. 
Daar het beleid bij de gerepatrieerden en de 
Hongaarse jongeren sterk gericht was op 
aanpassing, is het niet toevallig dat bij deze 
groepen een `eenvormige opvang' is gereali-
seerd. Uitgaande van het huidige minderheden-
beleid lijken eenvormige oplossingen, waarbij 
een enkele soort verblijfsvorm als definitieve 
huisvesting binnen het opvangprogramma 
wordt gehanteerd, onjuist. De onderlinge 
vergelijking roept de suggestie op dat er over-
eenstemming moet bestaan tussen beleids-
intenties, het daadwerkelijk gevoerde beleid 
en de uitvoering daarvan. 
In samenhang hiermee lijkt ook het karakter 
van de verblijfsvorm zodanig te moeten zijn, 
dat het aan de jongere de gelegenheid geeft 
de etnische identiteit te behouden en tegelijker-
tijd in te groeien in de Nederlandse samen-
leving. 
Wanneer we de diverse verbliifsvormen nog 
eens de revue laten passeren, dan blijkt dat 
sommige deze gelegenheid wel geven, maar 
andere niet. 



Het grootste aantal jongeren is 64 of met 
famine gehuisvest. Dit is in overeenstemming 
met het plaatsingsbeleid van de voogdij-
instelling. Het voldoet ook aan de verwachting 
van de achtergebleven ouders. Net  is ook 
consistent met het onderzoekgegeven dat in 
de richting van tehoud van etnische 
identiteit' wijst. Vanuit de begeleiding bezien 
functioneert zo'n eenheid als het meest 
onafhankelijk. Gastgezinnen zullen minder 
snel een actieve ondersteunende rol voor deze 
voogdijpupil vervullen. Ook de maatschappelijk 
werker zal meer rekening houden met de 
structuur van de familie. Dit geldt vooral voor 
interne aangelegenheden. Wanneer het echter 
zaken in de schoolsfeer betreffen dan is de 
rot van de maatschappelijk werker en ook 
van de leerkracht groter. Net  verantwoorde-
lijke familielid zal zich clan terugtrekken. Een 
belangrijke rol kan ook weggelegd zijn voor 
de Vietnamese klasgenoten. Indien deze niet 
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	aanwezig zijn, zal de jongere sneller terug- 
vallen op de maatschappelijk werker. 
De voorziening waarbij Vietnamese jongeren 
samen wonen (de vriendengroep) kan eveneens 
beantwoorden aan de behoefte tot behoud van 
de 'etnische identiteit'. In het algemeen werkt 
deze voorziening net zo goed als een huisvesting 
in famiLieverband. Er worden niet meer of 
minder problemen ervaren. Beide soorten 
voorzieningen zijn derhalve adequate basis-
vormen voor een goede start van het her-
vestigingsProces. Wel kan de aard van de pro-
blemen verschillen. Zo zijn bij de start van 
zo'n eenheid de huishoudelijke zaken vaak niet 
geregeld. Het is een onderwerp dat ook niet 
direct voor de jongeren leeft. Niettemin zijn 
juist onderwerpen als budgettering, verdeling 
van middelen, huishoudelijke taakverdeling, 
e.d. bronnen van onderlinge onenigheid. Het 
moet dan ook een aandachtspunt voor de 
begeleiding zijn. Indien de jongere ingrijpende 
gebeurtenissen heeft ervaren, kunnen deze 
zaken zelfs het karakter van de hervestigings-
problematiek veranderen. De begeleiding zal 
zich hieraan moeten aanpassen, en veel meer 
een ondersteuning moeten vormen voor de 
`emotionele' problematiek, die dan ontstaat. 
Net  Nederlandse pleeggezin is een andere 
verblijfsvorm waarvan in de opvang gebruik 



is gemaakt. Het blijkt qua karakter te sterk 
gericht op aanpassing en geeft niet de nodige 
ruimte voor tehoud van identiteit'. De 
pleeggezinvorm laat ook de meeste wisselingen 
zien wegens relationele problemen (conflicten). 
Gezien het voorgaande lijkt het pleeggezin, 
in de traditionele zin, een minder geschikte 
voorziening. 
Indien toch deze verblijfsvorm in het opvang-
programma een eigen plaats krijgt, dan dient 
hiervan zeer selectief gebruik te worden 
gemaakt, of men moet de pleeggezinvorm 
op een andere leest schoeien. Een alternatief 
is bijv. om  de pleeggezinvorm als een tijdelijke 
oplossing te zien, als een doorstroomvoor-
ziening naar meer definitieve huisvesting. 
Opvanggezin of kostgezin is dan een betere 
benaming. 
Het pleeggezin met `ouders' van dezelfde 
etniciteit (i.c. het Vietnamese pleeggezin) 
is een vorm waarvan in het verleden weinig 

85 	gebruik is gemaakt, maar waaraan in nieuwe 
opvangprogramma's voor grotere groepen 
vluchtelingen gedacht kan worden. 
De eenpersoonshuishouding is een voorziening 
waarbij de diverse elementen nog het moei-
lijkst te verwezenlijken zijn. Het is dan ook 
een voorziening waar al gauw die jongeren 
terecht komen voor wie een alternatief niet 

. beschikbaar is. Het blijken de jongeren te zijn 
die tot de eerdergenoemde risicogroep 
behoren. Het is ons inziens een voorziening 
die in een dergelijk opvangprogramma zoveel 
mogelijk vermeden dient te worden. 
Het halfweghuis is een voorziening die letter-
lijk een stormachtige ontwikkeling heeft 
doorgemaakt (Dam en Verboon, 1984). Werd 
in eerste instantie een intensieve professionele 
begeleiding gegeven, bij de halfweghuizen die 
op een later tijdstip zijn gestart, is een derge- 
lijke intensiteit over boord gegooid. De 
begeleiding kreeg een meer ambulant en 
zakelijk karakter. In belangrijke mate heeft 
het een functie gehad als doorstroomvoor-
ziening. De ervaringen met de halfweghuizen 
geven aanleiding tot het stellen van de volgende 
voorwaarden aan een doorstroomvoorziening: 
een doorstroomvoorziening moet op definitieve 
huisvesting zijn gericht, waarbij de kans op 
een eenpersoonshuishouding wordt verminderd. 



Het moet de alleenstaande jongeren die zonder 
bekenden arriveren de inogelijlcheid bieden om 	! 
contacten binnen de eigen groep op te bouwen. 
Er dient ambulante professionele begeleiding 

1 beschikbaar te zijn (mentor), die zo nodig op 
flexibele wijze voor een langere tijd in stand 	1 
kan worden gehouden. 
Er moet een goede verdeling van taken en 
bevoegdheden bestaan tussen mentor en 
maatschappelijk werker, die voor de jongere 
inzichtelijk is. 

5. Aanbevelingen en suggesties voor de opvang 
van niinderjarige vluchtelingen 
De in dit artikel beschreven wijzen van ont-
vangst en opvang kunnen worden opgevat als 
een les voor de ontvangst van andere toe-
komstige minderjarige vluchtelingen die zonder 
ouders in Nederland arriveren. Kort samen-
gevat betekent het voorgaande voor een 
opvangbeleid van toekomstige groepen alleen- 

86 	staande minderjarigen (waarbij wordt 
uitgegaan van de principes van het huidige 
minderhedenbeleid en de ontvangst van grote 
aantallen vluchtelingen ineens) het volgende: 

Er client een zorgvuldige intake te geschieden, 
waarin de volgende punten aan de orde moeten 
komen, naast de puur medische intake: 
Aandacht op individueel niveau voor ingrijpen-
de gebeurtenissen of omstandigheden die aan-
leiding hebben gegeven tot de vlucht en/of 
die zich in de jaren voor de daadwerkelijke 
vlucht hebben voorgedaan. 
Aandacht voor de individuele relaties van 
vluchtelingen met familie en bekenden in 
Nederland. 
Aandacht voor de samenstelling van de 
vluchtelingengroep in bijzondere groepen 
(jongeren waarvan in het gezag moet worden 
voorzien, alleenstaande volwassenen, bejaarden, 
bijzondere groepen qua etniciteit, religie, 
sociale klasse, enz.). 
Aandacht voor de onderwijs- en beroepsachter-
grond; in het bijzonder hun (niet) deehiame op 
deze gebieden in de jaren voor de vlucht. 

De beschikbare verbliffsvonnen als basis voor 
de begeleiding dienen voldoende variatie en 
flex ibiliteit te bezitten. 



Binnen het huidige minderhedenbeleid zijn 
eenvormige oplossingen (den verblijfsvorm 
als basisvorm) onjuist. Tevens kan men er van-
uit gaan dat verhuizingen binnen de opvang 
een adequaat hulpverleningsinstrument kan 
zijn. 

De opzet van een doorstroomvoorziening 
verdient aan beveling. 
Voor een bijzondere groep, de alleenstaanden, 
is het immers moeilijk om al tijdens het 
verblijf in het opvangcentrum een meer 
definitieve vorm van huisvesting te bepalen. 

Bij het vertrek uit het opvangcentrum en de 
daaropvolgende begeleiding dient men de 
'etnische identiteit' als uitgangspunt te nemen. 
Dit betekent dat men bij de huisvesting 
rekening dient te houden met contacten tussen 
familie en bekenden en dat men bij de school-
keuze er naar moet streven dat er op school 

87 	meerdere vluchtelingen uit de eigen groep 
onderwijs volgen. Ook is van belang personen 
met dezelfde etniciteit en geschiedenis te 
activeren tot hulpverlening en ondersteuning. 
Aandacht voor de contacten met ouders in 
Vietnam verdient aanbeveling. 

Een 'context-gerichte werkwijze' van de 
professionele hulpverlener, met de beleids-
ruimte om naar aanleiding van problematiek 
en omstandigheden 	gericht' 
te werken verdient de voorkeur. 
Een dergelijke werlcwijze houdt rekening met 
een aantal feiten, waarvan we kunnen veronder-
stellen dat ze ook voor nieuwe vluchtelingen-
groepen opgaan. 

Men moet uitdrukkelijk rekening houden met 
de mogelijkheid personen in de directe 
omgeving van de jongere (zowel buurt als 
school) te activeren. 
Dit punt is reeds in de vorige aanbeveling 
vervat, maar is van groot belang. 

Het verdient aanbeveling reeds vanaf de intake 
in het opvangcentrum de risicogroep te 
identificeren en te blijven volgen; men dient 
bedacht te zijn op de te verwachten problema-
tiek. 



Na het voorgaande kunnen we het niet nalaten 
de vraag te stellen of de opvang van onbege-
kide jeugdige vluchtelingen uitsluitend op 
grond van de voogdijvoorziening georganiseerd 
moet worden. 
Belangrijkste nadeel is dat hierbij de bege-
leiding strikt wordt begrensd door de meerder-
jarige leeftijd van 21 jaar (en in de toekomst 
wellicht van 18 jaar). Gevolg is immers dat 
eon groot aantal jongeren, die niet onder 
voogdij staan omdat ze to oud zijn, geen 
gebruik kan maken van de gecrederde voor-
zieningen, ofschoon omstandigheden en 
problematiek vrbwel identiek zijn. 

Noten 
I  De overgrote meerderheid van de jongcren waar- 

88 	deert de huidige huisvesting als good, met name op 
de aspecten 'onderlinge contacten' en 'activiteiten/ 
sfeer'. Wanneer we de verhuizingen ten gevolge 
van de wijze van opvangen buiten beschouwing 
laten, blijkt ongeveer 20% van de jongeren ten 
tijde van het onderzoek voor de tweede maal to zijn 
verhuisd. De twee belangrijkste redenen die voor de • 
wisselingen worden gegeven zijn `ruim tegebrek' on 
'onderlinge oncnigheid'. In het algemeen wordt de 
wisseling van de verblijfsvorm als eon verbetcring 
ervaren. Dit beeld stemt ovcreen met de m ening 
van de maatschaPpelijk workers on de directe bege-
leiders (familie, gastgezinnen). 
2  Als we de schoolcarriere bekijken van jongeren 
die 3 scholen hebben bezocht, dan blijkt dat slechts 
10% van doze jongeren op een gegeven ogenblik 
terugvalt in eon lager type onderwijs. Doze tendons 
komt overeen met de opgegeven redenen van school-
wisselingen. Het meest wordt namelijk 'het behalen 
van goede resultaten' (43,5%) genoemd. Verdcr 
dient to worden opgemerkt, dat de internationale 
schakelklas een belangrijke rol vervult bij de 
doorstroom naar middelbaar/voortgezet onderwijs. 

Hocwel 80% weinig of goon problemen to zien 
geeft, blijkt or bij de 20% die wel problemen heeft 
meestal van ecn ernstige pro blematiek sprake to 
zijn. Hierover is uitgebreid gerapporteerd in ons 
eindverslag (Van der Hoeven on De Kort, 1984). 
4  Migiatiefactoren die betrekking hebben op de . 
vlucht zijn 'de wijze van vertrek uit Vietnam', 
'dour van de bootreis' en `verblijfsduur in het 
vluchtclingenkamp'. Op indirecte wijze geven doze 
aspecten het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen 
weer. Alt het bijv. om  eon langere bootreis gaat, 
wordcn de gebeurtenissen als ingrijpender ervaren. 
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Niet-autochtone jongeren en 
de jeugdbeschermingsmaatregel 
van ondertoezichtstelling 

door Prof. mr. M. Rood-de Boer en Mr. 
P. Vlaardingerbroek* 

1. Inleiding 
Dat het aantal buitenlanders dat in Nederland 
woont en werkt sterk is toegenomen in de 
laatste twintig jaar, is voor niemand een 
onbekend gegeven. Dat met name op grond 
van gezinshereniging steeds meer echtgenotes 
en minderjarige kinderen zich bij hun alhier 
verblijvende mannen hebben gevoegd, is 
evenmin een nieuw feit. Ten slotte: dat het 
aantal niet-autochtonen nog steeds toeneemt 
door de geboorte van baby's in de niet-Neder- 
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	landse gezinnen weten wij alien. Deze feiten 
zijn dus niet nieuw. 
Nieuwer is het groeiend bewustzijn, vooral 
in de hulpverleningswereld, dat de minder- 
jarige — naar Nederland gekomen of in 
Nederland geboren — kinderen van niet-Neder-
landse aflcomst in een problematische situatie 
verkeren. Zij zijn letterlijk en figuurlijk 
'Kind in twee culturen' (Eppink, 1981). Brengt 
nu dit behoren tot twee verschillende culturen 
— de school — en werksituatie die Nederlands 
is, en de thuissituatie die (nog) de geest 
ademt van het land van herkomst — zodanige 
problematiek mee, dat niet alleen de hulp-
verlening maar zelfs de justitiele jeugdzorg 
erbij moet worden betrokken? 

. Nog meer toegespitst: De hoofdvraag die in 
dit artikel is gesteld luidt: Wordt de justitiele 
maatregel van ondertoezichtstelling naar 
verhouding meer toegepast op niet-autoch tone 
minderjarigen dan op Nederlandse kinderen? 

* De auteurs zijn respectievelijk als hoogleraar en 
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
sectie Jeugdrecht van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg. 



2. Onderwijs en onderzoek 
Het onderwerp Niet-Nederlandse kinderen 

. in Nederland' is vanaf het studiejaar 1975/76 
regelmatig een van de thema's geweest, dat in 
het onderwijs van de sectie Jeugdrecht van de 
Katholieke Hogeschool Tilburg aan bod is 
gekomen. Aanvankelijk moest het materiaal 
voor de colleges als het ware her en der 
bijeen gesprokkeld worden; vooral m.b.t. de 
niet-autochtone minderjarigen kon niets 
worden gevonden. Ondersteunende en aanvul-
lende literatuur bestond nauwelijks (Entzinger, 
1975). Na 1977 (Koens, 1977, 1981) is dat 
beeld veranderd, hoewel de meeste publikaties 
van cultureekantropologische (van den 
Berg-Eldering, 1978) of infomiatieve of 
psychologische aard (Pets, 1982 en Eppink, 
1981) waren. Pas in de jaren tachtig komt 
ook jeugdrechtelijke literatuur ter beschikking 
(Koens, 1983 en 1984). 
Van uit de praktijk van de jeugdbescherming 

	

92, 	bereikten de sectie Jeugdrecht te zelfder tijd 
signalen, dat het aantal ondertoezichtstellingen 

	

• 	en uithuisplaatsingen in het kader van de 
o.t.s. van niet-Nederlandse kinderen zou toe-
nemen. Dat zoo op zichzelf een opmerkelijk 
verschijnsel zijn, omdat in het algemeen de 
maatregel van o.t.s. joist in steeds mindere 
mate werd toegepast vanaf het midden van 
de jareh zestig (zie tabel 1). 

Tabel 

Jaar Totaal 	Jaar Totaal 	Jaar Totaal 
o.t.s.'en 	o.t.s.'en 	o.t.s.'en 
op 31-12 	, op 31-12 	op 31-12 

	

1960 21.459 	1968 19.941 	1976 11.759 

	

1961 21.613 	1969 18.933 	1977 11.159 

	

1962 21.168 	1970 18.316 	1978 10.725 

	

1963 21.302 	1971 16.798 	1979 10.265 

	

1964 20.863 	1972 15.514 	1980 10.304 

	

1965 20.645 	1973 14.568 	1981 10.200 

	

1966 20.671 	1974 14.075 	1982 10.512 

	

1967 20212 1975 12.796 	1983 10.922 

Bron: Min. van Just. en C.B.S. 

Vermoedens over de toename enerzijds (van 
de niet-autochtone groep) en zekerheid 
omtrent de terugloop van het totaal aantal 
o.t.s.'en anderzijds, bestonden wet, maar 
onderzoek op dit gebied bestond niet. 



Zo is de sectie Jeugdrecht begonnen —aanvan- 
kelijk vooral ter ondersteuning van het 
onderwijs — vanaf 1978 jaarlijks een kort-
lopend onderzoek te verrichten, waartoe de 
Directie Kinderbescherming van het Ministerie 
van Justitie bereid was op positieve .wijze 
medewerking te verlenen. Dit onderzoek vond 
plaats op het Ministerie van Justitie, waar aan 
de hand van de aldaar opgeslagen computer-
gegevens de door de kinderrechters afgegeven 
beschikkingen op een aantal punten werden 
geihventariseerd. Voorzover deze computer-
gegevens niet duidelijk genoeg of niet compleet 
waren, is verder onderzoek gedaan bij de 
kinderrechters, die daartoe alle medewerking 
hebben verleend. 
Het doel van het onderzoek was: een kwan-
titatieve inventarisatie op te stellen van de 
ondertoezichtstellingen die ten aanzien van 
niet-autochtone minderjarigen werden uit-
gesproken.* 

93 	Door deze kwantitatieve inventarisatie is 
het mogelijk geworden om op een aantal 
punten vergelijkingen te maken voor wat 
betreft de totaalcijfers in de achtereenvolgende 
vijfjaren, tussen de autochtone en niet-autoch-
tone ondertoezichtgestelde kinderen en tussen 
de niet-autochtone minderjarigen, komend 
uit de diverse minderheidsgroepen, onderling. 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de 
teldatum van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op 1 januari ligt. De peildatum van 
het onderzoek van de sectie Jeugdrecht is 
steeds — evenals bij het Ministerie van 
Justitie — op 31 december van elk jaar. In-
houdelijk levert dit echter geen verschillen op. 

* Deze onderzoeken werden verricht onder begeleiding 
van mr. M. J. C. Koens. Aan de onderzoeken werkten 
mee: mr. C. J. M. van Rooy-Wevers (1978); mr. 
P. B. M. J. Gillessen (1979); mr. H. Krooy (1980); 
drs. R. van den Akker (1981); mr. P. J. Vierhout 
(1982). Laatstgenoemde stelde in nauw overleg 
met de sectie Jeugdrecht een overzicht samen van 
de resultaten van het onderzoek (1978-1982). 
Dit uitvoerige rapport kan tegen vergoeding van 
de druk- en portikosten besteld worden bij de sectie 
Jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdbeleid van 
de Katholieke Hogeschool Tilburg, Postbus 90153, 
5000 LE Tilburg. 



3. Definities 
In het onderzoek . is  een onderscheid gemaakt 
tussen autochtone en niet-autochtone minder-
jarigen. Ter bepaling van wat onder een 
niet-autochtone minderjarige moet worden 
verstaan is door de sectie Jeugdrecht de 
volgende definitie gehanteerd: 

Niet-autoehtone jeugdigen zijn de in Neder-
land verblijvende minderjarigen, waarvan een 
of beide ouders buiten Nederland geboren zijn. 
In deze definitie is slechts rekening gehouden 
met de op het grondgebied van het Nederlands 
Koninkrijk in Europa verblijvende jongeren. 
In het onderzoek zijn de Surinaamse en 
Antliliaanse minderjarigen als niet-autochtoon 
gerekend. 
Bepalend voor de vraag of sprake is van een 
niet-autochtone minderjarige is derhalve 
het land van geboorte van de ouder(s). Boven-
genoemde definitie is een tamelijk grove 

94 	definitie, die niet onderscheidt in (mogelijk 
nieuwe) nationaliteit van de betreffende 
jongere, in diens culturele achtergrond, 
geboorteplaats, mate van aanpassing aan de 
Nederlandse samenleving enz. 
Toch biedt deze definitie naar onze mening 
aanzienlijk meer houvast dan het door het 
Ministate van Justitie gebruikte criterium. 
In de tabel die de Directie Kinderbescherming 
in het jaarverslag over 1981/1982 publiceer-
de (blz. 119), wordt gesproken over 'etnisch 
milieu'. Om deze tabel te kunnen samenstellen 
liet het departement een enquete-formulier 
uitgaan naar de gezinsvoogdij-instellingen. 
Wat echter onder een 'etnisch milieu' verstaan 
moest worden, is bij de enquetevragen over-
gelaten aan de (subjectieve) mening van 
degene die de enquete invulde (meestal de 
professionele of vrijwillige gezinsvoogd bij de 
gezinsvdogdij-instelling). 
Bij de niet-Europese bevolkingsgroepen zal 
deze telmethode waarschijnlijk weinig 

.afwijken van de door de sectie Jeugdrecht 
gehanteerde. Bij beantwoording van de vraag 
of het kind, dat een Belgische of Duitse 
vader en/of moeder heeft, iween 'etnisch 

opgroeit, zal de beantwoording 
echter meer problemen geven. 
Veel zal daarbij afhangen van de beoordeling 



van de wijze van functioneren (het al of niet 
aangepast zijn) in de Nederlandse samenleving 
en van de opvatting die degene die de 
enquete-vragen beantwoordde (i.e. de gezins-
voogd) van een etnisch-culturele minderheid 
hanteerde. 
Er zijn dan ook verschillen te constateren in 
de uitkomsten van de tabel van de Directie 
Kinderbescherming en het onderzoek van 
de sectie Jeugdrecht. Deze verschillen in 
aantallen niet-autochtone ondertoezicht-
gestelde jongeren treden met name op bij 
de categorie `overigen'. Met `overigen' worden 
de niet-autochtone jongeren bedoeld, die nit 
een Surinaamse, Antilliaanse of mediterrane 
ouder of ouders hebben. 
De categorie `overigen' vormt een zeer 
gemeleerd gezelschap. Om een globale indruk 
te geven volgen bier de cijfers van de in 1982 
ondertoezichtstaande jongeren uit de groep 
`overigen'. Europa 299, Azie 173, Noord- en 

95 	Zuid-Amerika 43, Afrika 36 en Australie 4. 
Europa uitgesplitst naar de grootste groepen 
ondertoezichtgestelden laat het volgende 
beeld zien: West-Duitsland 127, Belgie 78, 
Oostbloklanden 31, Engeland 27 en Oosten-
rijk 14 jongeren. 
In ons onderzoek over 1982 betekent dit 
een totaal van 555 `overige' ondertoezicht-
gestelde minderjarigen op een totaal van 
1610 niet-autochtone ondertoezichtstellingen. 

In het totaal aantal uithuisplaatsingen treden 
eveneens aanmerkelijke verschillen op in de 
uitkomsten van het onderzoek van de Directie 
Kinderbescherming en ons onderzoek. Dit kan 
volgens ons veroorzaakt zijn door een verschil 
in definitie van wat onder een uithuisplaatsing 
moet worden verstaan (zie hierover het ver-
melde in par. 8). In ons onderzoek is de 
volgende definitie gehanteerd: 

Een uithuisplaatsing in het kader van een 
ondertoezichtstelling is de plaatsing, die op 
grond van een beschikking van de kinder-
rechter ten uitvoer wordt gelegd. 
Wij hebben derhalve de zogenaamde vrije 
of vrijwillige plaatsingen niet meegeteld als 
uithuisplaatsing in het kader van de onder-
toezichtstelling. 



4. Vergelijking van het aantal ondertoezicht-
, stellingen bij autochtone en niet-autochtone 

jongeren 
In het navolgende zullen de verkregen onder- 
zoeksgegevens worden ingedeeld naar de 
diverse bevolkingscategorieen. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen de groep Suri-
namers/Antillianen, de groep Mediterranen 
(kinderen, waarvan e'en of beide ouders in den 
der landen rondom de Middellandse Zee 
geboren zijn) en de bevolkingsgroep tverigen'. 
Uit gegevens van het C.B.S. blijkt, dater 
op 1 januari 1983+546.462 vreemdelingen 
(d.w.z. met een niet-Nederlandse of geen 
nationaliteit)stonden ingeschreven, waarvan 
312.683 van het mannelijk en 233.779 van het 
vrouwelijk geslacht. Tevens bevonden zich op 
die datum een door-het C.B.S. geschat aantal 
van ca. 140.000 personen in Nederland, 
met als geboorteland Suriname. Het aantal 
op 1 januari 1983 - in Nederland verblijvende 

96 	personen met de•Surinaamse nationafiteit 
bedroeg 11.947. Daarvan waren er 5821 
(48,7%) jonger dan 20 jaar. In totaal waren 
er op 1 januari 1983 229.383 (geregistreerde) 
ongehuwde minderjarigen in Nederland met 
een niet-Nederlandse nationaliteit. 
Dit laatste cijfer vemieerderd met het aantal 
in Nederland verblijvende minderjarige Sun-
flamers en Antillianen leidt tot de slotsom, 
dat zich op 1 januari ,  1983 ongeveer 300.000 
minderjarige niet-autochtone kinderen in 
Nederland bevonden. Het totaal aantal 
minderjarigen in Nederland bedraagt ongeveer 
vijf miljoen, zodat gesteld kan worden dat 
ca. 1 op de 17 jongeren uit een niet-autochtoon 
gezin afkomstig is. 
Het gaat hier om cijfers van het C.B.S. die 
betrekking hebben op het aantal geregistreerde 
vreemdelingen, die in Nederland verblijven. 
Daarbij is gelet op de nationaliteit van de 
betrokken persoon. Zoals reeds eerder is 
gesteld, is in ons onderzoek alleen gelet op de 
geboorteplaats van de ouders van de (onder-
toezichtgestelde) minderjarige. Met 100% 
zekerheid kunnen wij derhalve niet aangeven 
hoeveel jongeren met een niet-autochtone 

• achtergrond in Nederland verblijven, omdat 
het C.B.S. de vreemdelingen telt en wij een 
andere definitie hanteerden voor ons onderzoek. 
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In onderstaande tabel is de verhouding weer-
gegeven tussen het aantal autochtone en niet-
autochtone ondertoezichtgestelde jongeren. 
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Uit tabel 2 blijkt, dat het absolute aantal 
• 	ondertoezichtgestelde niet-autochtone jongeren 

in vijf jaar bijna is verdubbeld. Dit kan een 
oorzaak hebben in de grote toeloop van 
niet-autochtonen naar Nederland. Andere 
oorzaken van de toename van het aantal 
ondertoezichtstaande jongeren (sinds 1981 
ook van de autochtone minderjarigen, zij het 
in aanzienlijk mindere mate) kunnen zijn: de 
structurele omstandigheden, het op een 
civielrechtelijke wijze afhandelen van delicten 
(de Officier van Justitie ziet op het driehoeks-
overleg van vervolging van de jongere af, mits 
de Raad voor de Kinderbescherming een 
civielrechtelijke o.t.s. requestreert), de tweede 
generatie-problematiek, enz. 
In 1978 was naar verhouding Oen op de twaalf 
ondertoezichtgestelde minderjarigen aflcomstig 
uit een niet-autochtoon gezin. In 1982 was 
deze verhouding 1:7. Deze laatste verhouding 
afgezet tegen het gegeven, dat in 1982 1 op de 
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	17 in Nederland wonende minderjarigen uit 
een niet-autochtoon gezin afkomstig was, kan 
derhalve tot de conclusie leiden dat een 
niet-autochtone jongere een aanmerkelijk 
grotere kans loopt om ondertoezichtgesteld 
te worden dan een kind uit een autochtoon 
gezin. 
Ten slotte volgt hier nog een vergelijkend 
overzicht van de leeftijdscategorieen van de 
autochtone en niet-autochtone ondertoezicht- 

. gestelde jongeren. 

Tabel 3. Absoluut aantal en percentage ondertoe-
zichtstellingen verdeeld naar leeftuds-
categorieen 

Niet-autochtoon Autochtoon 

abs. 	perc. 	abs. 	perc. 

0— 5 jaar 	149 	9,3 	662 	7,4 

	

6-11 	302 	18,7 1673 	18,8 

	

12-14 	278 	17,3 1814 	20,4 

	

15-17 	601 	37,3 3187 	35,8 

	

.18-20 	280 	17,4 1566 	17,6 

Totaal • 	1610 100% 8902 	100% 

Zowel bij de niet-autochtone als bij de autoch-
tone ondertoezichtgestelde minderjarigen is 
de leeftijdscategorie 15-17-jarigen het 
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grootst. Het percentage dat deze categorie 
in beslag neemt bij de niet-autochtonen is 
jets hoger, nl. 1,5. De categorieen 6-11 en 
18-20-jarigen vertonen nagenoeg geen 
verschillen. 

5. Ondertoezichtstelling van Surinaamse en 
Antilliaanse jongeren 
Volgens schattingen van het Centraal Bureau 
voor de Statist iek waren er op 1 januari 1983 
ca. 140.000 Surinamers en Antillianen in 
Nederland met een Nederlandse nationaliteit 
(zie ook paragraaf 4). 
Het juiste aantal in Nederland verblijvende 
personen met een Surinaamse of Antilliaanse 
achtergrond is onbekend, evenals het aantal 
minderjarigen onder hen. De verdeling Suri-
naamse/Antilliaanse ondertoezichtgestelde 
minderjarigen was als volgt: 

Tabel 4. Verhouding Surinaamse/Antilliaanse onder-
toezichtgestelden 

1978 	1979 1980 1981 	1982 

Surinamers 96,9% — 	96,3% — 	92,0% 
Antillianen 3,1% — 	3,7% — 	8 % 

Totaal 
aantal 	393 	451 	575 	607 	632 

Op 31 december 1982 waren 581 Surinaamse 
en Si Antilliaanse jongeren ondertoezicht-
gesteld. Hun aantal blijkt in 5 jaar tijd met 
60,8% te zijn toegenomen, a1 is het moeilijk 
hier conclusies uit te trekken, daar het totale 
aantal in Nederland verblijvende Surinaamse 
en Antilliaanse personen onbekend is. Er kan 
dus evenmin iets gezegd worden over de 
bevolkingsgroei in de jaren 1978 t/m 1982 
van deze groep inwoners. In 1982 was de 
verhouding jongens—meisjes ca. 57 : 43. Van 
hen werd ca. 3% strafrechtelijk ondertoezicht-
gesteld. 

Uit tabel 5 blijkt, dat het percentage uithuis-
plaatsingen bij de Surinaamse en Antilliaanse 
minderjarigen in 5 jaar tijd is teruggelopen 
van meer dan 64% tot 49,8%. Verder is uit 
het onderzoek naar voren gekomen, dat van de 
in 1982 onder toezicht staande Surinaamse 
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Tabel 5. Uithuisplaatsingen in percentages bij de 
Surinaamse/Antilliaanse jongeren 

Totaal 
u.h.p. 

Totaal 

1978 	1980 	1981 1982 	1982 
abs. 

Inrichting 58,8% 40,2% 34,9% 31,8% 196 
Pleeggezin 5,2% 	7,5% 	9,7% 	9,1% 	58 
Elders 	onbe- 	2,4% onbe- 	9,7% 61 

kend 	kencl 

>64% 50,1% >44,6% 49,8% 315 

en Antilliaanse jongeren 25% nog nooit in het 
kader van de lopende o.t.s. uithuisgeplaatst 
is geweest. Dit betekent dat 3/4 van hen 
tijdens het verloop van de ondertoezicht-
Stelling gedurende korte of langere tijd niet 
in het ouderlijk gezin verbleef. 

Tabel 6. Leeftijdsopbouw van de op 31-12-'82 
ondertoezichtstaande Surinaamse en 
Antilliaanse minderjarigen 

abs. 

0— 4 	 35 	5,5% 
5— 9 	 84 	13,3% 

10-14 	 158 	25 % 
15-19 	 338 	53,3% 
20 	 17 	2,7% 

632 	100 % 

Meer dan de helft van hen is ouder dan 15 jaar. 
Eenzelfde beeld zien we ook bij de twee 
andere bevolkingsgroepen. 
Van de in 1982 aangevangen ondertoezicht-
stellingen van minderjarigen met een Suri-
naamse of Antilliaanse achtergrond was 
46,5% ouder dan 15 jaar. 

6. De ondertoeziehtstelling van mediterrane 
jongeren 
Volgens gegevens van het C.B.S. bevonden 
zich op 1 januari 1983 329.664 personen van 
mediterrane nationaliteit in Nederland. De 
grootste groepen zijn de Turkse (154.201) 
en Marokkaanse (101.511), gevolgd door de 
Spanjaarden (22.568), Italianen (21.439) 
en Joegoslaven (13.642). De grootste groep 
jongeren is te vinden bij de Turlcse inwoners 
(0-19-jarigen: 77.433), waarna de Marok- 



kaanse jongeren (0-19-jarigen: 50.391) volgen. 
Anders dan bovengenoemde inwoneraan- 
tallen zouden doen verwachten, blijkt het 
aantal ondertoezichtstellingen bij de Marok-
kaanse minderjarigen groter te zijn dan bij de 
Turkse minderjarigen. Van de 423 in 1982 
onder toezicht staande jongeren waren er 
161 van Marokkaanse, 114 van Turkse, 
52 van Italiaanse, 36 van Spaanse herkomst 
en 60 afkomstig uit de andere landen rond 
de Middellandse Zee. 

De conclusie hjkt derhalve gerechtvaardigd, 
dat Marokkaanse jongeren t.o.v. de andere 
mediterrane jeugdigen een grotere risicogroep 
vormen. 
Dit beeld lijkt te worden bevestigd door een 
onderzoek naar de politiecontacten met 
niet-autochtone jongeren bij de Kinderpolitie 
te Breda.* Uit dit — in 1984 afgeronde — 
onderzoek blijkt het volgende: 

101 	Van de 97 in Breda woonachtige Marokkaanse 
minderjarige jongens waren er 47 (dat is 
48,5%) in de onderzoeksperiode (1 juli '82 
tot 1 juli 1984) terzake van een delict met de 
kinderpolitie in aanraking gekomen. 
Bij de Turkse minderjarige inwoners van 
Breda waren deze cijfers in genoemde onder-
zoeksperiode: 59 jongens, waarvan 6 (dat 
is 10,2%) terzake van een gepleegd delict 
bij de politie waren geregistreerd. 
Verder onderzoek naar de achtergronden 
van de bij deze onderzoeken gesignaleerde 
discrepantie tussen bevolkingsgroep en aantal 
ondertoezichtstellingen lijkt dringend gewenst. 

De verhouding ondertoezichtgestelde medi-
terrane jongens : meisjes was in 1982 61:39. 
Van hen was ca. 5% strafrechtelijk onder-
toezichtgesteld, hetgeen een hoger percentage 
is dan bij de twee andere in het onderzoek 
betrokken bevolkingsgroepen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat 
een strafrechtelijke ondertoezichtstelling 
voor de betrokkenen uit deze bevolkingsgroep 

* Dit onderzoek werd verricht door J. van de Burg, 
stagiaire van de sectie Jeugdrecht van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg. 



minder `gezichtsverlies' betekent dan een 
civielrechtelijke o.t.s. 
Uit een rechtsvergelijkende studie hebben wij 
geleerd, dat met name in de mediterrane 
landen Turkije en Marokko niet zo'n gedif-
ferentieerd pakket civielrechtelijke jeugd-
beschermingsmaatregelen bestaat als in Neder-
land. Het (jeugd)strafrecht is in deze landen 
aanzienlijk zwaarder dan in ons land. Het zou 
mogelijk kunnen zijn dat een niet-autochtone 
ouder liever een (relatief gezien) lichte straf- 
rechtelijke maatregel aan zijn kind ziet 
opgelegd, dan dat zijn gezin met een (onbe-
kende) civielrechtelijke jeugdbeschermings-
maatregel geconfronteerd wordt. 
Opvallend is dat het percentage strafrechtelijke 
ondertoezichtstellingen in het arrondissement 
Haarlem — in vergelijking met de overige 
arrondissementen — hoog lag, namelijk 16,7%. 
Ter vergelijking: in de arrondissementen 
Amsterdam, Zwolle en Rotterdam lagen de 

102 	percentages strafrechtelijke ondertoezicht- 
stellingen ten opzichte van het totaal aantal 
ondertoezichtstellingen per arrondissement 
op respectievelijk 11,9%, 11,1% en 3,3% 
Cm 1982). 

Het aantal mediterrane jeugdigen dat onder 
toezicht stond in het gehele land, bedroeg 
in 1978 (250), in 1979 (303), in 1980 (314), 
in 1981 (325) en in 1982 (423). Een toename 
in 5 jaar met 69,2%. 

Tube! 7. Uithuisplaatsingen in percentages bij de 
mediterrane jongeren 

Inrichting 55,6% 37,6% 35,0% 30,0% 127 

	

Pleeggezin 5,4% 	8,9% 	8,8% 	8,7% 	37 
Elders 	onbe- 	1,4% onbe- 	6,1% 	26 

	

kend 	kend 

Totaal 
u.h.p. 

1978 	1980 	1981 	1982 	1982 
abs. 

>61,0% 47,9% >43,8% 44,8% 190 

Uit tabel 7 blijkt, dat het percentage uithuis-
plaatsingen in de genoemde periode aanzien-
lijk is gedaald. Dit is vooral te danken aan 
het afnemen van het aantal inrichtingsplaat-
singen. Uit het onderzoek is verder gebleken, 



dat in 1982 31,7% van de mediterrane jongeren 
nog nooit eerder in het kader van de o.t.s. 
uithuisgeplaatst is geweest. 

Tabel 8. Leeftijdsopbouw van de in 1982 onder 
toezicht staande mediterrane minder-
jarigen 

abs. 

0— 4 	 32 	7,6% 
5— 9 	 58 	13,7% 

10-14 	 99 	23,4% 
15-19 	226 	53,4% 
20 	 8 	1,9% 

Totaal 423 	100 % 

Meer dan de helft van het aantal in 1982 
onder toezicht staande mediterrane jongeren 
is ouder dan 15 jaar, namelijk 55,3%. In 1978 
bestond de grootste groep nog uit 5-14-jarigen 

103 	(53,4%). 
Van de 171 in 1982 aangevangen ondertoe-
zichtstellingen van minderjarigen met een . 
mediterrane achtergrond was 50,3% ouder dan 
15 jaar. 

7. De ondertoezichtstellingen bij de overige 
niet-autochtone jongeren 

Zoals hiervoor is beschreven, vormt de 
bevolkingsgroep `overigen' een zeer gemeleerd 
gezelschap. Het totaal aantal in Nederland 
wonende personen, behorend tot deze 
`resecategorie, kan op 1 januari 1983 worden 
geschat op ca. 204.850 (cijfers C.B.S.). Van 
hen waren er op die datum ca. 88700 minder-
jarig. 
De grootste groep ondertoezichtgestelden 
binnen deze rest-categorie vormden op 
31 december 1982 de kinderen van (Neder-
landse) Indonesische (Indische) herkomst 
(135) — inclusief de jongeren uit de Zuid-
Molukse bevolkingsgroep 	gevolgd door de 
Westduitse (127), Belgische (78) en Engelse 
(27) kinderen. 
Het aantal ondertoezichtgestelden in deze 
bevolkingsgroep is in de onderzoeksperiode 
meer dan verdubbeld, zoals uit de volgende 
cijfers duidelijk zal worden. 
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In 1978 (235), in 1979 (389), in 1980 (471), 
in 1981 (476) en in 1982 ten slotte resulterend 
in 555 ondertoezichtstellingen. 
De verhouding jongens: meisjes, bedroeg 
56:44 in 1982. Opvallend is, dat deze verhou-
ding in 1981 49:51 was. 
Van deze jongeren was ca. 2% strafrechtelijk 
onder toezicht gesteld, hetgeen lager is dan bij 
de twee andere bevolkingsgroepen. 

Tab& 9. Uithuisplaatsingen in percentages bij 
de groep `overigen' 

Inrichting 57,1% 32,9% 27,4% 31,2% 173 
Pleeggezin 5,6% 12,1% 10,7% 12,6% 	70 
Elders 	onbe- 	2,6% onbe- 	6,5% 	36 

kend 	kend 

Totaal 
u.h:p. 

Totaal 

1978 	1980 	1981 	1982 	1982 
abs. 

>62,7% 47,6% >38,1% 50,3% 279 

Het percentage uithuisplaatsingen is in de 
jaren 1978/1981 sterk gedaald, maar in 1982 
weer aanzienlijk toegenomen. In vergelijking 
met de Surinaamse/Antilliaanse en mediter-
rane jongeren is het percentage uithuis-
plaatsingen van de `overigen' grater. 
Van de onder toezicht staande jongeren nit de 
categoric 'overigen' in 1982 is 24,9% (nog) 
niet eerder in het kader van de o.t.s. uithuis-
geplaatst geweest. 

Taw! 10. Leeftijdsopbouw van de in 1982 onder 
toezicht staande minderjarigen oil de 
bevolldngsgroep `overigen' 

abs. 

0— 4 	 49 	8,8% 
5— 9 	 73 	13,2% 

10-14 	 141 	25,4% 
15-19 	275 	-.49,5% 
20 	 17 	3,1% 

555 	100 % 

Oak hier blijkt dat de meeste jongeren uit deze 
bevolkingsgroep die onder toezicht staan, 
15 jaar en ouder zijn (namelijk 52,6%). Van 
de 181 in 1982 aangevangen ondertoezicht-
stellingen van minderjarigen uit de bevolkings- 



groep `overigen' betrof 40,3% jongeren boven 
de 15 jaar. 

8. Een beschouwing over het voorafgaande 

In het kader van de ondertoezichtstelling 
kan een jongere door de kinderrechter worden 
geplaatst in een internaat, pleeggezin of op 
kamers (artt. 262 en 263 Boek 1 B.W.). De 
uithuisplaatsing geeft in veel gevallen een 
indicatie van de bestaande gezinsproblematiek. 
De gezinsvoogd(es) zal immers (moeten) 
proberen om het kind zo lang mogelijk in het 
eigen gezin te doen opgroeien. Uit ons onder-
zoek is gebleken, dat een groot percentage 
(nl. 57,5) ondertoezichtgestelde niet-autoch-
tone minderjarigen in 1978 in een internaat 
was geplaatst. Dit percentage intemaats- 
plaatsingen neemt in latere jaren af (in 
1980 37,1 en in 1982 30,8), al kan worden 
geconstateerd dat het totaal aantal in een 

105 internaat geplaatste minderjarigen nauwelijks 
kleiner is geworden. Dit is te verklaren uit de 
groei van het aantal niet-autochtone onder-
toezichtgestelden. 
Het is opvallend dat zowel bij de autochtone 
als bij de niet-autochtone o.t.s.-pupillen het 
aantal plaatsingen in pleeggezinnen en op 
kamers zowel procentueel als in absoluut 
aantal is gegroeid. Deze groei is met name 
bij de niet-autochtone bevolkingsgroep spec-
taculair. 

Het toch nog — relatief gezien — hoge aantal 
uithuisplaatsingen kan diverse oorzaken 
hebben: 

— de relatiepatronen van Nederlandse en 
buitenlandse gezinnen — en dus ook van de 
minderjarigen — zijn verschillend. Het is 
mogelijk dat de ambulante (jeugd)hulp-
verlening niet adequaat genoeg weet om te 
gaan met de relatieproblemen tussen ouder(s) 
en kind(eren); 
— de jongeren willen eerder 'op eigen benen 
staan'. Zestien- en zeventienjarigen hebben 
echter geen recht op een R.W.W.- of bij-
standsuitkering. Een ondertoezichtstelling 
en kamerplaatsing van de jongere door de 
kinderrechter maakt deze zelfstandigwording 



op genoemde leeftijd mogelijk. Van de in 
1982 onder toezicht staande (autochtonen en 
niet-autochtonen) woonden er 625 (in 1981 
nog maar 428) op kamers; 
— de case-load van de gezinsvoogd (nu ca. 
33-40 pupillen) kan (nog) te hoog zijn, 
waardoor de maatschappelijk werker niet 
voldoende tijd heeft voor gezinsbegeleiding en 
eerder Iciest voor een uithuisplaatsing van het kind 
En saillant verschil tussen het onderzoek van 
de sectie Jeugdrecht en de gegevens van de 
Directie Kinderbescherming van het Ministerie 
van Justitie betreft het verschil in het aantal 
uithuisplaatsingen. Volgens de cijfers van de 
Directie Kinderbescherming zijn 62,5% en vol- . 
gens onze onderzoeksgegevens 48,6% van de 
niet-autochtone jongeren in 1982 uithuisge-
plaatst. Het verschil komt vooral tot uitdruk-
king in het percentage plaatsingen elders (d.w.z. 
niet in een pleeggezin of inrichting), namelijk 
respectievelijk 20% en 7,6%. 

106 	Dit onderscheid in percentage uithuisplaat- 
singen kan iijn veroorzaakt door het gebruiken 
van een andere dentine van uithuisplaatsing. 
Mogelijk zijn de door het Ministerie van 
Justitie verstuurde enqueteformulieren niet 
duidelijk genoeg geformuleerd. Zo wordt daarin 
geen onderscheid gemaakt tussen een vrijwil-
lige plaatsing (bijv. een ziekenhuisopname, 
een A.W.B.Z.-plaatsing of een verblijf in een 
B.J.-internaat) en een door de kinderrechter 
opgelegde uithuisplaatsing op grond van de 
artikelen 262 en 263 Boek 1 B.W. 
In ons onderzoek is alleen rekening gehouden 
met de door de kinderrechter opgelegde 
uithuisplaatsingen. 
Het lijkt ons gewenst (c.q. noodzakelijk) dat 
diegenen die zich met onderzoek naar niet-
autochtone minderjarigen in de jeugdbescher-
ming bezig houden, met elkaar tot afspraken 

.komen over een meer unifonne deflniering 
van wat onder een `niet-autochtoon' en onder 
`uithuisplaatsing' moet worden verstaan. 
In tabel 11 is een overzicht te vinden van de 
verblijfplaats van de minderjarigen, die in 
1982 onder toezicht stonden. Ter vergelijking 
met het totaal aantal ondertoezichtstellingen 
in 1982 volgen Her nog eens de cijfers: 
autochtonen 8902 o.t.s.'en en niet-autochtonen 
1610 o.t.s.'en. 
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Het merendeel van alle ondertoezichtgestelde 
jongeren blijkt (in 1982) thuis te wonen, 
namelijk 53,1%. 
Uit het onderzoek is verder naar voren 
gekomen, dat de gemiddelde maatregelduur 
bij de niet-autochtone jongeren 2,8 jaar 
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bedroeg en bij de autochtone minderjarigen 
4,2 jaar. De oorzaak van dit verschll in maat- 
regelduur kan gelegen zijn in de omstandigheid, 
dat vele niet-autochtone minderjarigen niet 
vanaf hun geboorte in Nederland hebben 
gewoond (het komt soms voor dat kinderen 
vanaf hun geboorte tot aan hun 21e levensjaar 
onder toezicht staan). Hierbij is vermeldens-
waard, dat van de 513 in 1982 ondertoezicht 
gestelde niet-autochtone minderjarigen er 181 
(dat is ca. 35%) in Nederland geboren zijn. 
Een andere oorzaak van dit verschil in maat-
regelduur zou kunnen zijn, dat de gezins-
problematiek bij niet-autochtone bevolkings-
groepen meer veroorzaakt wordt door exteme 
(soms structurele) omstandigheden dan door 
fun damentele wanverhoudingen binnen het 
gezin of door persoonlijke problemen. Bij 
die externe omstandigheden kan worden 
gedacht aan de aanpassingsmoeilijlcheden aan 
de Nederlandse samenleving, de moeilijkheden 

108 van jongeren tussen twee culturen, discrimi-
natie en (daardoor) problemen op school of 
bij het (vinden van) werk, enz. 
Indien de externe problemen zijn opgelost 
is verdere hulp dikwijls niet langer noodzakelijk 
en kan de ondertoezichtstelling worden 
opgeheven. Daarbit hoeft het niet altijd te 
gaan om grote structurele veranderingen. De 
niet-autochtone minderjarige kan vaak al 
geholpen zijn met extra Nederlandse taalles 
op school, of door een bemiddelingsgesprek 
met de werkgever, enz. 
Daamaast kan het verschil in maatregelduur 
ook zijn ontstaan door het eerder beeindigen 
van de maatregel, omdat hulpverlener en 
client elkaar letterlijk en figuurlijk niet `verstaan' 
door taalproblemen of culturele verschillen. 
Het is denkbaar dat bovenstaande verklaringen 
op den duur "te gemalckelijk' zullen blijken te 
zijn. Als in de komende jaren de exteme 
(soms structurele) omstandigheden voor de 
niet-autochtone groep zullen verbeteren, zou 
toch een tharde kern' kunnen overblijven met 
zodanige moeilijkheden, dat een ondertoezicht-
stelling de enige zinvolle oplossing blijkt te 
zijn. Maar of deze `harde kern' van niet-autoch-
tone jongeren groter zal blijken te zijn dan 
die van autochtone jongeren is onvoorspelbaar. 
Voor het vinden van verklaringen voor de 



thans beschikbare en toekomstige onderzoeks- 
gegevens zal verder (en vooral geduldig) 
onderzoek noodzakelijk zijn. 

9. Conclusies 

Na de voorgaande — hoofdzakelijk cijfer-
matige — opsomming van (een gedeelte van) 
de onderzoeksresultaten van het door de 
sectie Jeugdrecht van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg uitgevoerde onderzoek, kunnen de 
volgende bevindingen worden vermeld: 
Een op de zeventien minderjarigen in Neder-
land heeft een niet-autochtone achtergrond; 
een op de zeven ondertoezichtgestelde jongeren 
komt uit een niet-autochtoon gezin. Men kan 
stellen dat deze jeugdigen eerder kans lopen 
ondertoezichtgesteld te worden dan jongeren 
uit een autochtoon gezin; 
het percentage uithuisplaatsingen — en met 
name de internaatsplaatsingen — is de 

109 	afgelopen jaren drastisch teruggelopen; 
het percentage kamer- en pleeggezinplaatsingen 
is zowel bij de autochtone als niet-autochtone 
jongeren sterk toegenomen. 
De stijging van het aantal kamerplaatsingen 
in 1982 t.o.v. het aantal kamerplaatsingen 
in 1981 bedroeg bijna 51% (in 1981 woonden 
428 ep in 1982 645 pupillen op kamers); 
de gemiddelde maatregelduur bij niet-autocii-
tone jongeren is korter dan bij autochtone 
jongeren; 
jongeren boven de vijftien jaar lopen een 
naar verhouding groter risico om onder toe-
zicht gesteld te worden; 
het is van belang dat de diverse onderzoekers 
eenzelfde definitie hanteren van het begrip 
`niet-autochtoon'. Het lijkt ons gewenst 
daarbij een 'hard' criterium te hanteren, zoals 
bijv. de door ons gebruikte definitie, waarin 
de geboorteplaats van de ouders van de 
minderjarige bepalend is; 
een uniforme definitie van het begrip 
huisplaatsing' is eveneens noodzakelijk. 
Daarbij wordt door ons de voorkeur gegeven 
aan de eerder genoemde omschrijving: Een 
uithuisplaatsing in het kader van een onder-
toezichtstelling is de plaatsing die op grond 
van een beschikking van de kinderrechter 
wordt ten uitvoer gelegd. 



110 

10. Korte slotbespiegelingen 

Het beeld dat uit de door ons verzamelde 
cijfers oprijst, is niet opwekkend. Het aantal 
niet-autochtone jongeren dat onder toezicht 
is gesteld, is hoger dan zou mogen worden 
verwacht, gezien het percentage dat deze 
groep uitmaakt van de totale groep minder-
jarigen in Nederland. 
Bepaald onrustbarend lijkt het feit dat van 
alle minderheidsgroepen de aantallen gezins-
voogdijkinderen van 15-19 jaar zo hoog zijn. 
lets meer dan de helft van de ondertoezicht-
stellingen is uitgesproken t.a.v. deze leeftijds-
groep. Dat de huidige jeugdwerkloosheid 
hierbij mede een rol speelt, lijkt waarschijnlijk. 
Immers, de onmogelijkheid werk te kunnen 
vinden treft vooral degenen die de minste 
scholings- en vormingskansen hebben gehad 
en daartoe behoren de jongeren nit de 
minderheidsgroepen zeker ook. 

Het beeld dat thans uit de cijfers naar voren 
komt, is enkele jaren lang versluierd gebleven. 
Na 1974 is de gezinshereniging op gang 
gekomen, maar eerst tegen het eind van de 
zeventiger jareriwerden de moeilijkheden, 
waarin de jonge niet-autochtonen zich 
bevonden, enigszins zichtbaar. Het tel-onder-
zoek van de sectie Jeugdrecht is dan ook pas 
in 1978 begonnen. De Directie Kinder-
bescherming vemieldt deze problematiek voor 
het eerst, zij het summier, in het in december 
1983 verschenen jaarverslag over 1981/1982. 
Wij hebben de sterke indruk dat de ongunstige 
tendens zich nog enige tijd zal voortzetten. 
Uit een zeer recent onderzoek in Amsterdam 
(september—december 1984) bij de Raad 
voor de kinderbescherming* is gebleken, dat 
1 op de 3 mindeljarige Amsterdammers op 
dit moment een niet-autochtoon is. Naast 
63 (in 1983 uitgesproken) ondertoezicht- 
stellingen t.a.v. in Amsterdam wonende Neder-
landse minderjarigen kunnen 66 nieuwe 
ondertoezichtstellingen worden geconstateerd 
van niet-autochtone minderjarigen in 

* Dit onderzoek is uitgevoerd door mevr. H. van 
de Von, studente van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg, sectie Jeugdrecht. 



Amsterdam. Dit betekent dater in 1983 
meer niet-autochtone gezinsvoogdijkinderen 
zijn bijgekomen in Amsterdam; een geheel 
nieuwe situatie. 
Ondanks de oniustbarende getallen vragen wij 
ons af, of het hier toch niet om een tijdelijk 
verschijnsel gaat. Het zou bijv. mogelijk 
kunnen zijn, dat vooral de tweede generatie 
kinderen te vinden is in de huidige hoog-
lopende golf van gezinsvoogdijkinderen met 
een niet-autochtone achtergrond. Mogelijk 
is de aanpassing aan de Nederlandse samen-
leving bij de derde generatie jongeren groter. 

. 	Mogelijk is ook dat de minderheidsgroepen 
zelf hun eigen hulpverleningsinstellingen 
gaan oprichten of al opgericht hebben. Men 
zou dan minder aangewezen zijn op de Neder-
landse vrijwillige hulpverlening, die — afgezien 
van enkele instellingen — vooral is ingesteld 
op het bijstaan van autochtonen. Er zou dan 
minder een beroep gedaan hoeven te worden 

111 	op de justitiele hulp d.m.v. een ondertoezicht- 
stelling. 
Overigens lijkt het geenszins uitgesloten dat 
niet-autochtone jongeren veel redzamer 
blijken te zijn dan wij, in tobberige Neder-
landse somberheid, denken. Deze redzaamheid 
van jonge niet-autochtonen zal misschien 
andere elementen vertonen dan we van 
autochtone jongeren verwachten, maar wel 
een zekere zelfstandigheid meebrengen. 
Misschien waren, achteraf, een aantal van de 
ondertoezichtstellingen van niet-autochtone 
jongeren niet nodig geweest. Veelal immers 
waren het externe problemen die de o.t.s. 
bevorderden, niet zozeer interne problemen 
in het gezin. Als de externe moeilijkheden 
voorbij zijn, als het gezin, min of meer, is 
geihtegreerd in de Nederlandse maatschappij, 
is de ondertoezichtstelling"eigenlijk overbodig 
geworden. De gemiddelde korte(re) duur van 
de o.t.s. van niet-autochtonen zou in die 
richting kunnen wijzen. 
Moeilijkheden hebben de niet-autochtone 
jongeren in Nederland zeker, maar of een 
ondertoezichtstelling het antwoord op hun 
problematiek vormt, lijkt toch de vraag. 
Het is tot op heden echter de enige manier 
geweest. 
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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.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070 — 706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Buunk, B. Net  taaie huwehjk. 
Intermediair, 20e jrg., nr. 46, november 1984, blz. 
35-59 (N). 

In dit artikel betoogt de auteur dat het huwelijk als 
leefvorm nog springlevend is en vermoedelijk zal 
blijven. Aan de opkomst van alternatieve leefvormen 
moet volgens hem geen grote betekenis worden 
gehecht. De meeste alternatieve leefvormen zijn niet 
nieuw; zij bestonden altijd al onder minder exotische 
namen. Zo is volgens de auteur een `relationeel net-
werk' gewoon een alleenstaande met een aantal 
vrienden en kennissen. Ook de lage huwelijksfre-
quentie van de laatste jaren is niets bijzonders als 



men deze in historisch perspectief plaatst. Het 
hogere percentage echtscheidingen moet worden 
bezien in het licht van de hogere eisen die mensen 
tegenwoordig aan het huwelijk stencil. Aanzienlijk 
mcer mensen dan vroegcr noemen bun huwelijk 
`gelukkig' of 4zeer gelukkig'. Uit onderzoek blijkt dat 
het huwelijk bijdraagt aan het welbevinden van zo-
wel man als vrouw. In plaats van het huwelijk als 
juridisch instituut te laten verdwijnen, zoals bepleit 
in cen artikel in het Nederlands Juristenblad, zou de 
overheid wetten en regelingen moetcn creeren die 
het mogelijk maken dat aan het huwelijk op uiteen-
lopende wijze vorm wordt gegeven. 
Met literatuuropgave. 

2 
Houding van huisartsen tegenover suicide; door 
A. Kerkhof, P. Lens, R. Diekstra et at 
Medisch contact, 39e jrg., nr. 37, 14 september 
1984, blz. 1170-1174 (N). 

Het blijkt dat patienten die cen suicide(poging) 
plegen, vaak kort tevoren hun huisarts geraadpleegd 
hebben met psychische klachten. Huisartsen herken-
nen in het mcrendeel van de gevallen de suicidaliteit 
niet. De auteurs veronderstellen dat de houding van 

114 	artsen t.a.v. suicide hierbij een rol speelt. Hiervoor 
hidden zij in 1980 een enquote bij een steekproef uit 
de bevolking (N=689), waarbij apart werd gekcken 
naar die personen die aangaven ten minste wel eens 
serieus suicide te hebben overwogen, en bij cen 
steekproef van huisartsen (N=366). Uit de gegevens 
komt naar voren dat huisartsen weliswaar een 
permissieve bonding t.a.v. suicide van anderen tonen, 
maar eigen suicide-tendenen veel minder reeel 
achten dan de bevolking. e auteurs verondcrstellen 
een identiek verdringingsmechanisme als reeds is aan-
getoond bij crnstige ziekten. Dit kan resulteren in 
minder openstaan voor de signalen van de suicidale 
patient. 
Met litcratuuropgave. 

3 
Sandfort, T. Seksualiteit van kinderen en jeugdigen, 
wet weten we ervan? Hen inventarisatie van Nader-
lands onderzoek. 
Jeugd en samenleving, 14e jrg., nr. 10, oktober 1984, 
Ni. 670-689 (N). 

Dit artikel bicdt een overzicht van onderzoek op bet 
gebied van seksualiteit van kindcren en jeugdigcn tot 
achttien jaar, dat gedurende de laatste vijftien jaar in 
Nederland is verricht. Aan de orde komt onderzoek, 
dat betrekking heeft op scksueel gedrag en bcleven 
van kinderen en jeugdigen en op seksuele socialisatie-
processen. Dc onderzoeken zijn in een aantal rubric-
ken ondergebracht. De auteur bespreekt per onder-
zock kort de opzet en de resultaten. Daarnaast 
vermeldt hij lopend en gepland onderzoek in Neder-
land, waarna hij het Nederlandse onderzock plaatst 
in de context van in het buitenland verricht onder- 
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zoek. De auteur geeft een aantal suggesties voor in de 
toekomst te verrichten onderzoek. Hij schetst hier-
toe een aantal onderzoekskaders, waarbinnen dit 
onderzoek verricht zou kunnen worden, zoals de 
wijze waarop kinderen emoties leren benoemen, het 
pedagogisch handelen van ouderen, de invloed van 
school, leeftijdsgenoten, etc. op het seksuele 
socialisatieproces. 
Met literatuuropgave. 

4 
Sigler, R. and R. Singleton. LEAA's impact on a 
nonurban county. 
Federal probation, 48e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 
16-21. 

In 1967 legde president Johnson in het kader van een 
sterk op de bestrijding van criminaliteit gericht beleid 
aan het Congres een aantal wetswijzigingen voor, die 
uiteindelijk uitmondden in de oprichting van een 
nieuwe afdeling van het Amerikaanse Departement 
van Justitie, de Law Enforcement Assistance Admini-
stration (LEAA). Fondsen werden terbeschikking 
gesteld waarmee op federaal, statelijk en lokaal niveau 
beleidsprogramma's konden worden gefinancierd. De 
evaluatiestudie van de auteurs handelt over Lauderdale 
County, een gebied in het noordwesten van Alabama, 
en richt zich op alle tussen 1968 en 1980 toegekende 
fondsen. Zij baseerden zich op officiele rapporten 
m.b.t. toekenning van fondsen aan justitiele organi-
saties in dat gebied. Ook namen zij interviews af bij 
uitvoerders van de beleidsprogramma's en andere 
justitiele functionarissen. De toegekende gelden 
konden worden onderverdeeld in bedragen voor: 1) 
uitrusting en personeel, 2) organisationele verande-
ringen en 3) opleiding en training. De auteurs conclu-
deren dat de technische uitrusting is verbeterd en aan-
gepast, dat het functioneren van het justitiele systeem 
aan kwaliteit heeft gewonnen en dat het personeel 
beter is opgeleid dan zonder de toegekende fondsen 
mogelijk was. 

5 
Vandalism e. Themanummer. 
Marge, 8e jrg., nr. 10, december 1984, blz. 402-421 
(N). 

In het eerste artikel gaan N. de Boer en W. de Graaf 
in op het begrip vandalisme: 'het opzettelijk plegen 
van vernielingen, zonder dat dit voor de vernieler 
aanwijsbaar materieel voordeel oplevert'. De auteurs 
bespreken de signaalfunctie van vandalisme (als uiting 
van onvrede) en stellen dat deze constatering veelal 
slechts leidt tot een schuldgevoel van verbale aard: 
het W.V.C.-beleid is niet werkelijk gcricht op oplos-
singen. Kort worden een aantal vaak speculatieve 
verklaringen besproken. In het tweede artikel maakt 
P. Kwakkelstein een onderscheid tussen vernielgedrag 
en vandalisme, het eerste is `empirisch waarneembaar', 
het tweede een etiket. De auteur stelt dat schijnbaar 
zinloos vernielgedrag van jongeren `zichtbaar' 



gemaakt kan warden 'in termen van jongerenproble-
matiek' en daardoor object kan worden van pedago-
gische en strafrechtelijke interventies. Strategieen die 
kunnen voortvloeien uit dit zichtbaar maken, zijn: 
'pedagogisering, criminalisering, normalisering en het 
creeren van ghetto's'. Het derde artikel van N. de Boer 
en W. de Graaf gaat over de bestrijders van vandalisme. 
Zij kenmerken zich vaak door eon zachte, begrijpende 
handing die de auteurs zien als: 'een doelgerichte op-
stelling tegenovcr de machteloze woede van de 
'common-sense' houding'. De auteurs bcspreken kort 
twee strategieen voor de bcstrijding van vandalisme: 
1) het appal op intensivering van de sociale controle 
en 2) resocialisering van de jongercn (die overigens 
uit alle rnaatschappelijke lagen atkomstig blijken te 
zijn). In het vierde artikel geven T Pong en K. lien-
haven hun persoonlijke ervaringen als buurthuis-
werker. Zij zien werkloosheid als een belangrijke 
oorzaak. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Andriessen, M. Les alternatives au droit pad: pour 
et contre. 

116 	Deviance et societC, 8e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 
217-229 (Zwits). 

In dit artikel beschrijft de aufeur kort de voorgeschie-
denis van de gevangenisstraf alvorcns nader in to gaan 
op de vragen die ten aanzien van de hedendaagse 
alternatieve straffen rijzen. Zij wijst daarbij op de lijf-
straffen die tot de ruimere toepassing van de vrijheids-
straf te doors gebruikellik waren. De terugdringing van 
doze lijfstraffen stuitte indertijd oak op weerstanden 
in de samenleving. Daarna moest de vrijheidsstraf 
mode dienstbaar gemaakt warden aan de tcrugkeer in 
de samenleving, waardoor or allerlei veranderingen 
optraden in het regiem van de inrichtingen. Inmiddels, 
zo beschrijft de auteur, is or eon geheel nieuwc factor 
in de discussie ingevoerd, namclijk het plaatsings-
gebrek. Deze factor speelt volgens haar goon onbclang-
rijke rol in de discussie over alternatieve straffen in 
Nederland. Daamaast wijst zij op enkele andere 
thcorieen over de strafrechtspleging die in dit verband 
in het oog springen, waaronder het abolitionisme. 
Haar slotconclusie is dat doze theorie, waarin de op-
heffing van de strafrechtspleging wordt bepleit, goon 
goede oplossing bicdt voor de problemen die op dit 
terrein bestaan. 

7 
Blad, J. en N. Uildriks. Strafrechtelijk beleid in de 
crisis van de verzoraingsstaat. 
Recht on kritiek, 10e jrg., nr. 2,1984, blz. 190-203 
(N). 

Nadat de auteurs eon beeld hebben geschetst van wat 
moot warden vcrstaan onder 'crisis van de verzorgings-
staat', gaan zij uitvoerig in op de positie van het straf- 
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recht in de crisisstaat. Zij signaleren hierbij dat op het 
terrein van maatschappelijke conflicten en problemen 
een verwachtingspatroon is ontstaan waarbij in eerste 
instantie van de overheid een oplossing werd verwacht 
in de zin van conflictregulering. Conflictregulering 
door middel van het strafrechtelijk systeem betekent 
met het Nederlandse strafprocessuele regelstelsel 
echter onvermijdelijk dat het conflict of probleem aan 
de direct betrokkenen wordt ontnomen. Aan de hand 
van een uitgewerkt voorbeeld over reacties op een 
gewelddadige gebeurtenis, lichten de auteurs de toe-
nemende vervreemding van de justitiele aanpak toe. 
In een laatste hoofdstuk beschrijven zij een model 
waarin een meer participatoire justitie opereert. 
Met literatuuropgave. 

8 
Goudt, M. en B. van Herk. Pornografie en Haagse 
taboes. 
Intermediair, 20e jrg., nr. 45, 9 november 1984, blz. 
31-37 (N). 

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over het 
wetsontwerp strekkende tot het vrijgeven van porno-
grafie. De auteurs gaan in dit artikel in op de veertien 
jaar die de voorbereidingen van deze pornografie-
wetswijziging in beslag namen sinds de instelling in 
1970 van de commissie-Melai inzake de zedelijk-
heidswetgeving. Deze commissie baseerde haar 
mening vnl. op een rapport uit 1970 van de Ameri-
kaanse Commission on Obscenity and Pornography 
dat concludeerde dat pornografie onschadelijk is. 
Latere onderzoeken bevestigden deze resultaten niet, 
maar zo constateren de auteurs, deze resultaten zijn 
nagenoeg onbekend gebleven bij de Wetgevende 
Macht. Ook de relatie tussen pornografie en sexueel 
geweld werd door de voormalige Minister van Justitie 
afgedaan door te wijzen op een Deens onderzoek uit 
1970, waarbij aangetoond is dat het vrijgeven van 
pornografie niet leidt tot meer geweldsdelicten. 
Recenter onderzoek bestrijdt dit resultaat, mede ook 
doordat de pornografie in de loop der jaren harder 
is geworden. De Emancipatieraad en de actiegroep 
`Vrouwen tegen Porno' verzochten om actueel 
vervolgonderzock. De auteurs constateren dat het 
debat in de Tweede Kamer gekenmerkt werd door 
tweeslachtigheid (bijv. de constatering dat resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek elkaar tegenspreken 
en dat termen gebruikt werden, zoals `zachte' porno 
en `harde' porno, zonder dat deze termen geexplici-
teerd worden). Tot slot menen zij -ci*<it de rol van 
de Partij van de Arbeid in deze discussie niet goed te 
kunnen begrijpen. 

9 
Houchon, G. A la recherche du temps perdu. 	. 
Deviance et societe, 8e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 
199-206 (Zwits). 

In dit artikel gaat de auteur in op de ontstaans-
geschiedenis van de alternatieve straf. Hij bespreekt 



118 

daarbij uitvoerig de argumenten die vOor en tegen de 
alternatieve straf zijn genoemd. Hierbij accentueert 
hij de problemen die de toepassing in de praktijk 
oproepen. Naar zijn mening verdient niet in de 
laatste plaats de houding van de bevolking tegenover 
de alternatieve straf de aandacht. Hij haalt verschil-
lende onderzoeken aan waaruit blijkt dat de tocpas-
sing van alternatieve straffen geleidelijk meer als eon 
variatie in het gchele strafstelscl wordt gezien. Naar 
zijn oordeel verdient doze optiek ook de voorkeur 
omdat dan het strafelement in de discussie gehand-
haafd blijft. Zijn verwachting is dat desalniettemin 
de discussie rond de alternatieve straf zal uitmonden 
in een discussie over de noodzaak van de traditionele 
repressieve sanctic. 

10 
Miethe, T. D. The impact of victim provocation on 
judgments of legal responsibility: an experimental 
assessment. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 4, 1984, 
blz. 407-414 (USA). 

Het door het slachtoffer uitlokken van eon misdrijf 
wordt vaak als eon voor de dader verzachtende om-
standigheid aangevoerd, m.n. bij de behandeling van 
een aanklacht wegens doodslag. Doel vaAdeze studio 
is om de invloed van het uitlokken van geweld door 
het slachtoffer op de beoordeling van de mate van 
verantwoordelijkheid van de dader voor het dclict 
to onderzoeken. De auteur gaat hierbij uit van drie 
hypothesen: 1) naarmate de provocatie door het 
slachtoffer sterker is wordt het slachtoffer moor 
verantwoordelijk gesteld; 2) het vonnis zal lichter 
zijn naar gelang de provocatie door het slachtoffer 
heviger is; 3) dit is ook het geval naar gelang or van 
moor letsel bij de dader sprake is. Om doze hypothe-
son to testen word eon onderzoek gehouden onder 
198 studenten (VS.). Zij gaven een oordecl n.a.v. 
eon gefingeerd voorbeeld van eon geval van doodslag, 
waarin naast constant gehouden factoren de mate 
van provocatie (laag, midden, hoog) on letsel (laag, 
hoog) varieerden. Uit de zo vcrkregen gegevens 
worden de eerste twee hypothesen wel, de dcrde 
niet bevestigd. Provocatie door het slachtoffer hecft 
eon veel grotere invloed op het oordecl dan letscl 
van de dadcr. Dit laatste wordt moor als een gevolg 
van het gevccht beschouwd. De auteur wijst crop, 
dat generalisaties o.g.v. zijn onderzoek slechts 
beperkt mogelijk zijn. Hij besluit zijn artikel met 
enke1e.suggesties voor vcrder onderzoek naar rechte-
lijke bcsluitvorming, uitlokking on het tocpassen van 
de attributietheorie in dit verband. 
Met literatuuropgave. 

11 
Perdrione, S. Le travail d'intiet arzeral. 
Deviance et societe, 8e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 
207-215 (Zwits). 
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In 1983 is in Frankrijk unaniem een wet aangenomen 
die het verrichten van diensten in het algemeen be-
lang als straf mogelijk maakt. De auteur gaat in dit 
artikel in op de procedurele aspecten van deze straf. 
Hiermede wil zij aangeven wat in feite het karakter 
van deze straf is. Zij vraagt zich namelijk af of het 
verrichten van werk in het algemeen belang echt een 
alternatieve straf is of dat het een vorm van 'proba-
tion' is. Haar conclusie is dat uit de parlementaire 
behandeling is af te leiden dat het als een alternatieve 
straf is bedoeld. Aan het slot van haar artikel gaat de 
auteur uitgebreid in op de noodzaak de straf zorg-
vuldig af te stemmen op de capaciteiten en de moge-
lijkheden van de veroordeelde delinquent. Dit is 
volgens haar een van de belangrijkste voorwaarden 
voor het slagen van deze sanctie. Volgens haar kan 
alleen met die goede afstemming worden bereikt dat 
de alternatieve straf ook door de rechters algemeen 
wordt geaccepteerd. 

12 
Rasker, J. J. en G. Hellemondt. Euthanasie, een stap 
terug? 
Nederlands juristenblad, 59e jrg., nr. 27,21 juli 1984, 
blz. 823 — 827. 

In dit artikel gaan twee medici in op een aantal 
rechterlijke uitspraken m.b.t. euthanasie. Het op uit-
spraken van Leeuwarden en Rotterdam gebaseerde 
sepotbeleid van het O.M. (de zgn. `Rotterdamse 
regeling') lijkt, te oordelen naar de uitspraak te 
Amsterdam, te zijn teruggedraaid. De auteurs stellen 
dat het Amsterdamse arrest de medici zal doen be-
sluiten weer te handelen als voorheen, d.w.z. vrij-
willige euthanasie zo toe te passen dat het niet in de 
openbaarheid komt. Dit kan naar de mening van de 
auteurs niet de bedoeling van de wetgever of het 
Amsterdamse Hof zijn geweest. Zij richten zich daar-
om in dit artikel met een pleidooi tot de juristen om 
medici een paar jaar te laten proefdraaien met de 
zogenaamde `Rotterdamse voorwaarden', met enkele 
door hen voorgestelde toevoegingen: 1) Het moet de 
behandelende arts zijn, die het middel voorschrijft 
resp. toedient, of de behandelend arts moet in ieder 
geval met de toepassing van de vrijwillig door de 
patient gevraagde euthanasie akkoord gaan; 2) In 
alle gevallen dient door de arts die de euthanasie zal 
uitvoeren, een andere arts te worden geraadpleegd, 
ongeacht of de stervensfase wel of niet is aangebroken; 
3) De behandelend arts mag geen familielid van de 
patient zijn en behoort geen financieelNdordeel van 
diens dood te krijgen. Hij moet bij voorkeur geen 
nauwe emotionele banden met zijn patient hebben, 
omdat die zijn objectiviteit kunnen verstoren. Het 
vonnis in Alkmaar maakt het de doktoren volgens de 
auteurs wat te gemakkelijk. In Groningen is een arts 
veroordeeld en niet gestraft. Dit moge voor juristen 
een handzame oplossing zijn, voor artscn is het dat 
niet, aldus de auteurs. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Shapland, J. Victims,lhe criminal justice system and 
compensation. 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 2, 
april 1984, blz. 131-149. 

Volgens de auteur wordt in het strafrechtsystcem pas 
de laatste ticn jaar aandacht bestced aan het slacht-
offer in het strafproces. Naar haar mening is er 
sprake van cen paradox in de wijze waarop het slacht-
offer in dit systeem wordt tegemoetgetreden. Ener-
zijd 	het de verklaringen van het slachtoffer die 
bij moeten dragen tot het bewijs van het delict en 
anderzijds verdient bet slachtoffer de aandacht in 
verband met het teed dat hem is toegebracht. In dit 
artikel geeft de auteur de resultaten weer van het 
onderzoek naar 278 volwassen slachtoffers van een 
geweldsdelict. Zij ondervroeg hen naar bun ervaringen 
met de politie en de rechtbank. Daamaast onderzocht 
zij hun houding tegenover de schadevergoeding die 
hen werd gegeven bij rechterlijke uitspraak. Haar 
conclusie is dat het vooral de persoonlijke benadcring 
is van de functionaris in het systeem die bcpaalt hoe 
het slachtoffer tegen dit systeem aankijkt. Verder 
wenst het slachtoffer nict de houding aan te nemen 
van de dankbare ontvanger van de schadcvergoeding. 
net  strafrechtsysteem moet volgens de auteur het 
slachtoffer meer realistisch als onderded van zijn 
problematiek beschouwen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Trivizas, E. Disturbances associated with football 
matches; types of incidents and selection of charges. 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 4, 
oktober 1984, blz. 361-393. 

De auteur deed een onderzoek naar de incidenten die 
bij voetbalwedstrijden door supporters worden 
veroorzaakt. Op basis van krantenberichten, politie-
rapporten en strafdossicrs komt hi] tot een typologic 
van incidenten. Voorts onderzocht hi] op welke 
wetsartikelen dc Engelse politic in haar functie van 
openbare aanklager de tenlasteleggingen baseert. De 
delicten die gearresteerden in deze zaken ten taste 
kunnen worden gelegd zijn volgens de auteur te ruim 
omschreven in de betreffende wetsartikelen. Door 
hun wederzijdse overlapping bieden ze de politic een 
te ruime mogelijkheid tot formuleren van de aan-
klacht. Een onderzoek naar de wijze waarop de 
politic haar vrijheid tot handelen benut leidde de 
auteur tot de volgende conclusies. 1) Bij voorkeur 
worden delicten ten laste gelegd die snel door de 
politicrechter kunnen worden afgedaan. 2) Het ten-
lastegelegde luidt overwegend: 'het gebruik van 
dreigende of beledigende taal of zodanig handelen'. 
3) De meerderheid van de tenlasteleggingen is ge-
grond op de Wet op de Openbare Ordc of de Wet op 
de Hoofdstedelijke Politic. Tenminste drie criteria 
beinvloeden het tenlasteleggen: a) Administratievc 
redenen. b) De wens on] de kans op veroordeling zo 



groot mogelijk te doen zijn. c) De wens het vonnis 
zo zwaar mogelijk te laten uitvallen. Artikel 5 van de 
Wet op de Openbare Orde biedt de politie de meeste 
kans dat aan de laatste twee criteria wordt voldaan. 

15 
Verwoerd, J. R. A. De overbelaste of onderbenutte 
rech ter. 
Nederlands juristenblad, 59e jrg., nr. 31, 15 septem-
ber 1984, blz. 961-965. 

Aan de resultaten van een onderzoek naar de tijds-
besteding door rechters ontleent de auteur een aantal 
stellingen en gedachten die hij in dit artikel nader 
uitwerkt. Hiertoe gaat hij eerst nader in op de gevoe-
lens van (over)belasting bij de rechters. Hij signaleert 
als opvallend gegeven dat de werktijd van de rechter 
tussen de rechtbanken nogal verschilt. Verder wijst 
hij op het feit dat als gevolg van de organisatie van 
het werk ook snel tot overbelasting wordt geconclu-
deerd. Daartegenover plaatst hij de zogenaamde 
onderbenutting van rechters. Een van de belangrijk-
ste oorzaken van onderbenutting is volgens hem 
gelegen in de gebrekkige ondersteuning van de 
rechter. Hierbij is volgens hem niet in de laatste 
plaats sprake van een slechte administratieve onder- 

121 steuning. In een aantal tabellen laat hij zien hoe de 
tijdsbesteding per soort zaken verschilt per recht-
bank. De verschillen hierin zouden naar zijn mening 
duidelijker in beeld moeten worden gebracht in de 
statistieken. 

16 
Welch, S., J. Gruhl and C. Spohn. Sentencing: the 
influence of alternative measures of prior record. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 215-227 (USA). 

Volgens de auteurs staat vast dat het strafblad van 
verdachten een belangrijke invloed heeft op de 
zwaarte van de straf die wordt opgelegd. Wat volgens 
hen echter ondanks al het wetenschappelijke onder-
zoek op dit terrein nog steeds onduidelijk is, is hoe 
deze invloed in feite verloopt. In dit artikel onder-
zoeken zij het verband tussen de zwaarte van de straf 
en de verschillende aspecten van het strafblad. Zij 
stellen in de eerste plaats vast dat deze aspecten 
onderling in zeer verschillende samenhang tot elkaar 
de zwaarte van de straf beinvloeden. Daarnaast trek-
ken zij de conclusie dat deze aspecten niet tot een 
paar factoren zijn te herleiden maar in een groot aan-
tal een essentiele invloed uitoefenen. Zij komen in 
het onderzoek op elf factoren, waarvan zij vaststellen 
dat ze bovendien elkaars betekenis op een zecr ver-
schillende manier kunnen bepalen. In dit kader valt 
het hen op dat deze samenhang weer verschilt bij 
zwarte of blanke verdachten. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologie 

17 
Albrecht, H. J. Jugendarbeitslosigkeit und Jugend-
kriminalitdt. 
Kriminologisches Journal, 16e jrg., nr. 3, 1984, blz. 
218-228 (BRD). 

Sinds de industrialisatie en de toenemende verstede-
lijking van de samenleving is er steeds een verband 
gelegd tussen werkloosheid en criminaliteit, m.n. 
onder jongeren. Officielc misdaadcijfcrs schijnen dit 
te bevestigen. De auteur gaat in dit artikel nader in 
op dit gegeven. Als basis voor zijn onderzoek ge-
bruikt hij werkloosheids- en criminaliteitscijfers (los 
van elkaar staand) en het percentage jeugdige werk-
lozen en delinquenten daaronder (periodes: 1950— 
1958; 1967-1982) uit de hole B.R.D., evenals 
cijfers, door de politic van Nordrhein-Westfalen gere-
gistreerd m.b.t. de werkloosheid van jeugdige delin-
quenten in de periode 1977-1982. De autcur con-
stateert, dat de enorme stijging van de jeugdwerk-
loosheid nict gevolgd wordt door een toename van 
het aantal jcugdige delinquenten. Er is cerder eon 
dalende lijn te zien wat betreft de kortstondig werk-
lozen bij cen gelijkblijvende lijn voor langdurig 
werklozen en schoolverlaters. De auteur geeft als 
mogelijke verklaring: 1) dat bij stijging van het aantal 
jeugdige werklozen steeds meer doorsnee jongeren 
werkloos worden, nl. degenen die qua sociale en 
persoonlijkheidskenmerken minder de kans lopen op 
het slechte pad to gaan; 2) dat bij eon tocnemend 
aantal werklozen ze minder opvallen en minder de 
aandacht van de politic trekken. Ten slotte pleit hij 
ervoor om het eenzijdige beeld van een werkloze 
jeugd als gevaarlijk misdadig potentieel to laten val-
len. 
Met literatuuropgave. 

18 
Allatt, P. Fear of crime: the effect of improved 
residential security on a difficult to let estate. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 3, 
oktober 1984, blz. 170-182 (GB). 

Dit artikel is gewijd aan het tweede deel van eon 
evaluatie-onderzoek m.b.t. con m isdaadpreventic-
experiment in n.o.-Engeland. Het experiment be-
stond uit het aanbrengen van extra beveiliging van 
eigendommen (met name het aanbrengen van extra 
sloten on grendels in woningcn) in eon speciaal daar-
voor uitgekozen wijk die ongunstig bekend stond 
vanwege het hoge inbraakpercentagc. Het evaluatie-
onderzoek had tot doe de effecten van dezc maat-
regelen to meten. Het eerste deel van het onderzoek 
bestaat nit eon analyse van inbraakcijfers nit politic-
statisticken over eon periode van 5 jaar in de bier-
boven genocmde experimentele wijk, in eon con-
trolcwijk, als ook in twee dicht bij de experimentele 
wijk gelegen buurten. Het tweede dcel van het onder-
sock, waar dit artikel voornamelijk over gaat, is 
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gericht op ervaring met inbraak en angst daarvoor 
alsmede de invloed van die angst op het gedrag van 
de bewoners. De auteur geeft een gedetailleerde 
weergave van dit deel van het onderzoek aan de hand 
van cijfermateriaal. De resultaten worden afgezet 
tegen het reele misdaadrisico zoals dit uit de politic-
statistieken is af te lezen. In de experimentele wijk 
bleef het inbraakrisico hoog, maar wel constant, 
doch andere soorten misdrijven (t.a.v. eigendommen) 
namen toe. Opmerkelijk was dat de angst voor in-
braak aanzienlijk was gedaald. In de buurt die als 
controlegebied fungeerde was het inbraakrisico toe-
genomen doch het angstniveau was nauwelijks ver-
anderd. Ten slotte bleek in de nabijgelegen twee 
wijken geen aanmerkelijke verhoging van het aantal 
inbraken te hebben plaatsgevonden. 
Met literatuuropgave. 

19 
Brillon, Y. Les attitudes punitives dans la population 
Canadienne. 
Canadian journal of criminology, 26e jrg., nr. 3, juli 
1984, blz. 293-311. 

In dit artikel worden de resultaten weergegeven van 
een analyse van de houding van het Canadese publiek 
tegenover misdaad, straffen, gevangenissen en re-
socialisatie van delinquenten en van factoren, die 
daarbij een rol spelen. In verband hiermee vond 
onderzoek plaats onder 817 personen. Bij de beoor-
deling van strafmaatregelen blijkt men vooral van 
geweldsdelicten uit te gaan, hoewel deze slechts een 
klein percentage van de totale criminaliteit vormen. 
Er wordt bij gevangenisstraf eerder aan bescherming 
van de maatschappij dan aan vrijheidsberoving en 
verbetering van de delinquent gedacht. Met de toe-
name van de geweldscriminaliteit is ook de houding 
er tegenover strenger geworden. Er blijkt echter geen 
verband te zijn tussen angst voor misdaad of ervaring 
als slachtoffer en voorkeur voor strengere straffen. 
Socio-demografische factoren, die een rol spelen bij 
een strengere houding t.o.v. straffen zijn: bezit, 
hoger inkomen, lagere ontwikkeling, hogere leeftijd, 
etnische groepering, platteland en bepaalde woon-
gebieden, hetgeen vaak samengaat met een conserva-
tieve instelling. Deze groep beschouwt gevangenissen 
ook als te luxueus en te weinig afschrikwekkend, 
terwlil zij tevens een pessimiytische kijk hebben op 
de heropvoedingsmogelijkheden van criminelen. 

20 	 - 
Burt, M. R. Justifying personal violence: a com-
parison of rapists and the general public. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nr. 
3-4, 1983, blz. 131-150. 

In dit artikel wordt vanuit een feministische visie de 
veronderstelling onderzocht, dat in de Amerikaanse 
cultuur overtuigingen voorkomen die geweld tegen 
vrouwen ondersteunen. Onderzocht wordt ook het 
idee dat actief gewelddadige mensen eenvoudigweg 
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de cultured bepaalde en beschikbare excuses en 
verklaringen uitkiezen om hun gedrag toe te lichten 
wanneer dat noodzakelijk is, terwill dc rest van de 
bevolking feitclijk dezelfde overtuigingen deelt, maar 
op een relatief ongestructurcerde manier. De auteur 
stelt dat de patriarchale machtsstructuur hierbij een 
belangrijk gegeven is. De data voor het onderzock 
werden verzameld in twee onderzocksgroepen: wine-
keurig geselecteerde volwassenen van 18 jaar en 
ouder en mannen die deelnamen aan behandelings-
programma's voor seksuele delinquenten. Naar voren 
kwam ondcr nicer dat verkrachters en het publiek 
dezelfde overtuigingen over geweld deelden, maar 
verschilden in wat zij deden met deze overtuigingen. 
Ook bleken de verkrachters sterk gewelddadige 
situaties meer te rechtvaardigen en geen schuld en 
slechtheid daaraan te verbinden. De auteur is van 
mening dat de bewijskracht die kan worden ontleend 
aan op onderzoek gebaseerde feiten, kan bijdragen 
aan ccn verandering van de heersende ideologic. 
Met literatuuropgave. 

21 
Edwards, S. Sexuality, sexual offenses and concep-
tions of victims in the criminal justice process. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nr. 
3-4,1983, blz. 113-130. 

De auteur bespreekt in dit artikel hoe in de (Ameri-
kaanse) wetgeving en rechtspraak het begrip 
`seksualiteit' wordt gehanteerd. Enerzijds past de 
wetgeving en rechtspraak zich aan de publiekc op-
vattingen over seksualiteit aan, anderzijds worden ze 
er door gevormd. Men is vaak, en ten onrechte, de 
mening toegedaan dat het rollenpatroon onverander-
baar is, bepaald door biologische verschillen. De 
mannelijke overtreder van wctten m.b.t. seksuccl 
gedrag wordt vaak beschouwd als een vcrkeerd begre-
pen slachtoffer van `oncontroleerbare driften'. 
Vrouwelijke scksualiteit wordt passief opgevat, met 
als gevolg dat bijv. vrouwen niet in staat worden 
geacht incest te bedrijven, Dat idee verliest echter 
sinds de 70-cr jaren terrein. De auteur stclt ook dat 
er cen hardneklcige 'doctrine' bestaat over het geven 
van aanleiding en van onachtzaamheid (een vrouw 
die lift op cen stille weg kan or op rekcnen vcrkracht 
to worden). De auteur concludeert aan de hand van 
een aantal voorbeelden dat er sprake is van rechts-
ongelijkheid door de vele subjectieve normen waar-
mee het gedrag van slachtoffers bekeken wordt. 
Met literatuuropgave. 

22 
Ferraro, K. J. Rationalizing violence: how battered 
women stay. 
Victimology, an international journal, 8c jrg., nr. 
3-4,1983, blz. 203-212. 

De auteur bespreekt de manieren waarop mishandel-
de vrouwen dat wat hem overkomt rationaliscren 
ten einde zich in hun absurde situatie te kunnen 
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handhaven. Zij doet dit aan de hand van eigen obser-
vaties in `blijf van m'n lijrhuizen en de litera- 
tuur. Zij onderscheidt naar analogie van Sykes en 
Matza zes manieren: 1) de reddingsgedachte: de 
echtgenoot is in feite een goed mens, maar heeft 
problemen t.g.v. de slechte omstandigheden. Het is 
de taak van de vrouw hem te steunen; 2) ont-
kennen dat de man verantwoordelijk is voor zijn 
daden; de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij 
externe factoren; 3) ontkennen van de mishandeling 
(vooral bij lichte vormen); 4) ontkennen van de 
slachtofferrol: de vrouw beschouwt haar eigen ge-
drag als geweld-provocerend; 5) ontkennen van het 
bestaan van alternatieven voor de huidige leefsituatie 
(praktisch en emotioneel); en 6) beroep op trouw 
aan hogere waarden (de christelijke huwelijksmoraal, 
het belang van de kindcren, de tweederangs plaats 
van vrouwen binnen het huwelijk). 
Met literatuuropgave. 

23 
Marx, G. T. Social control and victimization. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nr. 
3-4,1983, blz. 80-90. 

De auteur biedt nieuwe perspectieven voor de 
victimologie door zich te richten op de rol die sociale 
controle onbedoeld kan spelen in het proces van 
slachtoffer worden. Hij presenteert alternatieve mo-
dellen voor het vertrouwde model waarbij de inter-
actie tussen daders en slachtoffers uitloopt op ecn 
misdrijf en vervolgens formele sociale controle op 
gang komt. Als voorbeeld van zo'n alternatief model 
bespreekt hij hoe bij 'undercover' politiepraktijken 
zowel daders als slachtoffers worden gecreeerd. 
Manieren van dit `bedekt de gclegenheid scheppen' 
— zijn: 1) het creeeren van een markt voor de aan- of 
verkoop van illegale gocderen en diensten, waarmec 
indirect kapitaal gevormd wordt voor andere illegale 
activiteiten; 2) het veroorzaken van misdrijven als 
bijprodukt; 3) het uitbuiten van de `undercover'- 
actie voor een ander clod dan waarvoor deze was 
gecreeerd, 4) het creeeren van een motief of een idee 
voor een misdrijf; 5) het verschaffcn van schaarse 
middclen of vakkennis zonder welke ecn misdrijf 
niet kan worden uitgcvoerd en 6) de 'undercover' 
actie wordt zelf slachtoffer van acties die niet 
gepland zijn, doordat menscn die niet op de hoogtc 
zijn van de ware identiteit van de actie, ingrijpen. 
Alle zes processen hebben gemeen dat er onbedoeld 
dingen gebeuren, waardoor mensen direct of indirect 
het slachtoffer wordcn van de politie-actic. Misdaad 
en slachtoffcrs kunnen overigens ook worden 
gegenercerd door openlijk politie-optreden 
(escalatie), of door politie-optreden achterwege te 
laten. 
Met literatuuropgave. 
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24 
Schafer, H. Das spurenlose Delikt, Anmerkungen 
zur detektiven Bearbeitung von Fahrraddiebstdhlen 
in Bremen. 
Weber, E. Starke Fluktuation und immer hihtfiger 
Aushinder; Jugendgruppen und Jugendkrirninaliat 
in Hamburg. 
Kriminalistik, 380 jrg., nr. 10, oktobcr 1984, blz. 
470 on 479 (BRD). 

Het eerste van doze twee artikelen is eon samenvat-
ting van eon onderzoek, waarbij 100 gevallen van op-
gcloste fietsdiefstal in 1978 in Bremen nader 
bestudeerd werden. Fietsdiefstal koret seer veel 
voor, terwijl slechts = 5% wordt opgelost. Het is eon 
delict met de volgende kenmerken: 1) binnen een 
kleine regio; 2) door `zwakke' persoonlijkheden; 3) 
vaak dc start van eon criminele carriere; 4) massaal 
gepleegd; 5) leidend tot vertrouwensbreuk bij de 
bevolking. 
Oplettendheid van de politic en eon attitudeverande-
ring,.zodat misdrijven, die minder crnstig zijn dan 
moord, voortaan meer serious worden gcnomen, zijn 
de beste maatregelen in deze. Het tweede artikel 
bevat een overzicht van de jeugdbendes in Hamburg. 
Er bestaat een grote fluctuatie in doze groepen; de 
laatste tijd nemen steeds moor buitenlandse jongcren 
deel; vanuit politie-oogpunt varieert hun bclang. In 
Hamburg houdt eon speciale afdeling van de politic 
zich bezig met jeugdbendes. Criminaliteit, bedreven 
vanuit zo'n groep, is prognostisch minder ernstig dan 
solo-criminaliteit (minder persoonlijklicidsstoomis-
sen). 

25 
Stafford, M. C. and 0. R. Calle. Victimization rates, 
exposure to risk, and fear of crime. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 173-185 (USA). 

Empirisch wetenschappelijk onderzock naar het 
verband tussen de angst om slachtoffer van eon delict 
te worden en het feitelijke slachtofferschap leidt tot 
nu toe vaak tot eon schijnbaar tegenstrijdige conclu-
sie. Het blijkt volgens de auteurs dat de angst voor 
dit slachtofferschap het mcest aanwezig is bij de 
groep die feitelijk de kleinste kans heat om slacht-
offer van cen delict to worden. Dit is door de auteurs 
nader onderzocht. Zij stelden zich him- 6u de vraag of 
bij het genoemde onderzoek wel voldoende rekening 
is gehouden met mogelijke andere factoren die eon 
rol kunnen spelen bij hot feitelijkc slachtofferschap. 
Om dit to toetsen bctrekken zij ook de mate waarin 
men zich feitelijk bloot stelt aan crimineel gedrag in 
het onderzoek. Op basis van de gegevens die dit 
onderzoek oplevert concluderen zij dat doze factor 
voor de voorspelling van de kans op het slachtoffer-
schap van grote betckenis is. Hiermee is tevens het 
vcrband tussen de angst voor het slachtofferschap on 
het feitelijke slachtofferschap anders komen to Jig-
gen. Zij zijn van mcning dat, rekening houdend met 
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de mate waarin men zich aan criminaliteit blootstelt, 
deze angst toch positief correleert met het feitelijke 
slachtofferschap. Deze angst kan volgens hen dan 
bok worden teruggedrongen met een succesrijker op-
treden ter voorkoming van delicten. 
Met literatuuropgave. 

26 
Steinke, W. Kriminalitiitslage: unerklorliches 'Auf 
und ab' beim Bankraub. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 8/9, augustus/september 
1984, blz. 398-402 (BRD). 

Sinds 1981 stelt het Bundeskriminalamt op basis van 
politiele cijfers jaarlijks een overzicht samen van in 
de Bondsrepubliek gepleegde misdrijven. In dit 
artikel handelt het om het overzicht van 1983. In dat 
jaar bleek diefstal de omvangrijkste categoric te zijn 
geweest. Hierbij gaat het om inbraak in woningen en 
bij juweliers, tassendiefstal, het o,penbreken van 

.5afes, diefstal van lading en van auto's. 
Nadat de auteur is ingegaan op de cijfers m.b.t. bank-
overvallen, presenteert hij de criminaliteitscijfers en 
enige oplossingspercentages v.w.b. moord, ontvoering, 
chantage, fraude, illegale gokspelen, verdovende 
middelen, computercriminaliteit en vals geld. De 
auteur noemt ook diverse methodes die gebruikt 
werden bij misdrijven in het betalingsverkeer en bij 
de economische criminaliteit. 

27 
Stewart, C. S. and M. Zaenglein-Senger. Female 
delinquency, family problems and parental inter-
actions. 
Social casework, 65e jrg., nr. 7, september 1984, 
blz. 428-432 (USA). 

Uit de literatuur is sinds lang de relatie tussen jeugd-
delinquentie en gezinsproblematiek bekend. De 
auteurs onderzochten de relaties tussen vijf specifieke 
problemen in het gezin (scheiding, alcoholmisbruik, 
ernstige ziekte, sterfgeval en psychische stoornis) en 
specifieke soorten delinquent gedrag. Zij deden hun 
onderzoek d.m.v. een anonieme, schriftelijke enquete 
onder alle vrouwelijke high-school leerlingen in een 
kleine stad in het midden-westen van de V.S. 
(N=1088). Gevraagd werd naar bovenstaande items 
en naar interactiepatronen binnen het gezin. Het 
blijkt dat met name echtscheiding cen positieve 
correlatie vcrtoont met alle soorten delinquentie; 
alcoholproblematiek en psychische stoornissen tonen 
significante correlaties met bepaalde delicten. Deze 
situaties leiden tot een sterkere ontwrichting van de 
gezinssituatic dan ernstige ziekte en sterfgeval. De 
auteurs doen aanbevelingen voor school-maatschap-
pelijk werkers om in deze gevallen te werken aan 
constructieve interacties tussen ouders en het 
delinquente kind. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Weigend, T. Problems of victim/witness assistance 
programs. 
Victimology, an international journal, Be jrg., nr. 
3/4, 1983, blz. 91-101. 

De laatste jarcn zijn op grote schaal programma's 
opgestcld om hulp to verlenen aan slachtoffers en 
getuigen van misdrijven. Eon degelijke theoretische 
basis hierover ontbreckt helaas tot no toe. De, 
schrijver betoogt dat in deze programma's twee 
verschillende doelstellingen nagestreefd worden: 
cnerzijds genoegdoening voor slachtoffers (een huma-
nitair motiet) on anderzijds vlotte rnedewerking van 
getuigen (in het belang van Justitie). Het idealc 
opvangprogramma voor slachtoffers on de voor 
Justitie meest ideale vorm van medewerking van 
getuigen zijn in fcitc onverenigbaar. Op praktische 
gronden zal toch vaak naar eon compromis gestreefd 
worden (voor eon zuiver op de behoeften van het 
slachtoffcr gericht programma zijn onvoldoende 
fondsen beschikbaar; voor eon goede samenwerking 
met de politic is het belangrijk dat doze zelf voordeel 
heeft bij het programma; eon zuiver op de medewer-
king van getuigcn gericht programma heeft eon 
minder good image). Hot is in zo'n situatie echter 
essentieel dat de verschillendc doelstellingen duidelijk 
gescheiden worden gehouden. In contlictsituaties pleit 
dc auteur crvoor voorrang to verlenen aan de noden 
van het slachtoffer. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

29 
Besier, E. J. De weekend execu tie. 
Balans, 15e jrg., nr. 8, 1984, blz. 9-12 (N). 

De executie van korte principale vrijheidsstraffen in 
gedcelten (weekend executie) is, o.a, door de capaci-
teitsnood bij het gevangeniswezen, weer in de belang-
stelling gekomen. Na de cijfermatige ontwikkeling to 
hebben aangegeven, besteedt de autcur aandacht aan 
het ontstaan van de weekend executie on haar wette-
lijke basis. Vervolgens gaat hij in op resultaten van 
een onderzoek uit 1973 onder personen die eon 
weekend executie ondcrgingen on de directies van de 
desbetreffende Huizen van Bewaring. Hierna beschrijft 
de auteur de grondgedachte van de weekend executie 
en hoe ze is georganiseerd. Door eon toenemend 
gebrek aan celruimte en eon onvoldoende efficidnte 
benutting daarvan, word de weekend executie na de 
invoering in 1970, allengs minder toegepast en word 
zelfs opschorting overwogcn. Gezicn het nijpende 
plaatsgebrek voor preventief gehechten !leen cen 
onderzoek plaatsgevonden om to bezien in hoeverrc 
het mogelijk is om eon aantal Icegstaande dienst-
woningen en G.E.W.A.-internaten voor weekend 
executie to gaan gebruiken. De autcur constatcert ten 
slotte dat eon dergelnke maatregcl het probleem van 



ruimtegebrek voor Weekenders grotendeels zou 
kunnen oplossen. 

30 
Rutherford, A. Deeper into the quagmire: obser-
vations on the latest prison building programm. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., 
nr. 3, oktober 1984, blz. 129-137 (GB). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de enorme 
uitbreiding van het gevangeniswezen in Engeland en 
de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Sinds 1950 
steeg de gemiddelde dagelijkse gevangenispopulatie 
aanzienlijk en namen ook de capaciteit en het aantal 
bewaarders enorm toe. De auteur beschrijft de uit-
breiding aan de hand van de gebeurtenissen en de 
onderliggende motieven in drie opeenvolgende fasen. 
In de eerste fase, van 1959 tot 1970, werden bouw-
programma's ontwikkeld voor dertig nieuwe in-
richtingen met als aanvankelijk doel optimale selectie 
en scholing van de gedetineerden mogelijk te maken. 
Aan het eind van die periode kwam, vooral door een 
aantal ontsnappingen, de nadruk te liggen op bevei-
liging. In de tweede fase, van 1970 tot 1979, werd 
een groots opgezet programma voor de bouw van 
nieuwe inrichtingen gebaseerd op de verwachte grote 

129 	toename van de gevangenisbevollcing en de daarmee 
gepaard gaande overbevolking van de inrichtingen. De 
voorspelde toename van het aantal gedetineerden 
bleef echter uit en rond 1980 werd `een dringend 
noodzakelijke vernieuwing' het motief voor de 
nieuwbouw. Tot slot geeft de auteur zijn (met het 
beleid contrasterende) strategie voor de komende 
vijftien jaar, waarbij hij aangeeft hoe de omvang van 
het gevangeniswezen verminderd zou kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

31 
Lindner, C. and M. R. Savarese. The evolution of 
probation; the historical contributions of the 
volunteer. 
Federal probation, 48e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 
3-10 (USA). 

In de Verenigde Staten werd aanvankelijk het werk 
van de reclassering gedaan door vrijwilligers. Hun 
functie werd echter uitgehold door de opkomst van de 
professionele, betaalde, reclasseerder. In hun artikel 
gaan de auteurs in op de rol van de vrijwilligers in de 
verschillende stadia in de evolutie van de reclassering. 
Vrijwilligers waren actief in de rechtszaal waar zij hulp 
verleenden aan de verdachte. De bekendste van hen in 
het begin jaren van de reclassering, rond het midden 
van de vorige eeuw, was John Augustus, ook wel 
'de vader van de reclassering' genoemd. Hij en zijn 
collega-vrijwilligers speelden een belangrijke rol in 
de volgende fase van de reclassering, de institutionali- 
sering van de reclassering in de wet. De vrijwilligers 
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in deze fase waren politieke activisten en sociale her-
vormers. De auteurs gaan in op twee van hen, Lucy 
Flower uit Chicago en Samuel Barrows uit New York. 
Toenemende kritiek op de kwaliteit van het vrijwil-
ligerswerk vanwege organisationele tekortkomingen, 
zette de dour open voor de opkomst van de professio-
nele reclasseerder. Al enkele jaren nadat de reclas-
sering wettelijke status kreeg, omstreeks 1910, was 
door toedocn van pleitbezorgers van het professio-
nalisme, de rol van de vrijwilligermitgespeeld. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

32 
lppel, P. en F. Koenraadt. De terbeschikkingstelling 
van de regering: quatre-mains van psychiatrie en 
strafrecht. 
Ars aequi, 33e jrg., nr. 9, september 1984, blz. 
444-453 (N). 

Nadat de auteurs in dit artikel inzicht hebben 
gegeven in de totstandkoming en ontwikkeling van de 
terbeschikkingstelling van de regering, gaan zij in op 
de huidigc praktijk van de t.b.r. In het wetsontwerp 
t.b.r. van november 1980 heeft men geprobeerd om 
aan de drie invalshoeken, te weten die van beveiliging, 
behandeling en rechtspositie, enigszins tegemoet te 
komen. Aan de hand van de belangrijkste voorgestelde 
veranderingen (oplegging t.b.r.; psychiatrische rappor-
tage; verlenging van de t.b.r.; maximering van de t.b.r. 
en de interne rechtspositie) bckijken zij of het 
resultaat van het wetsontwerp bevredigend is. Zij 
menen dat de voorstellen niet resulteren in een 
fundamentele wijziging van het karakter van doze 
maatregel. Wel worden er in het wetsontwerp enige 
nieuwe waarborgen geschapen die betrekking hebben 
op de oplegging, verlenging en opheffing van de tbs. 
Vervolgens schetsen zij de karakteristieke trekken die 
de dwangverpleging in de praktijk volgens hen zal 
bliiven vertonen. De onderzekerheid voor mensen in 
de t.b.r.-klinieken wordt derhalve niet weggenomen. 
Zij concludercn dat de Nederlandse opvang- en 
behandelingsmogelijkheden bcpaald niet ongunstig 
afsteken bij faciliteiten in de buurlanden, maar ook 
dat op korte tcrmijn een versterking van de externe 
en interne rechtspositie van de t.b.r.-gestelde de meest 
dringende opgave is. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

33 
Dingwall, R., J. M. Eekelaar and T. Murray. Childhood 
as a social problem: a survey of the history of legal 
regulation. 
Journal of law and society, lie jrg., nr. 2, zomer 
1984, biz. 207-232 (GB). 



131 

De Engelse kinderbeschermingswetgeving heeft vol-
gens de schrijvers van dit artikel een tweeledig doe!, 
namelijk het beschermen van kinderen die het slacht-
offer zijn van mishandeling, verwaarlozing e.d. door 
volwassenen, en: het beschermen van de maatschappij 
tegen de dreiging die kan ontstaan indien kinderen 
geen zedelijke normen zijn bijgebracht. In verband 
met de huidige verwarring en verdeeldheid in Engeland 
over de lijn die bij toekomstige wetgeving op dit 
gebied dient te worden gevolgd, lijkt het de auteurs 
zinvol om de historische achtergrond van de wettelijke 
kinderbeschermingsmaatregelen te analyseren om zo 
tot een beter begrip te komen. Vanuit een sociolo-
gische invalshoek (d.w.z. vanuit de waarde die op 
bepaalde historische momenten aan kinderen werd 
toegekend en de invloed daarvan op de wetgeving) 
belichten zij verschillende perioden uit de geschiede-
nis. In het pre-industriae Engeland worden kinderen 
gezien in termen van eigendom en economische 
waarde. Tijdens de opkomst van burgerij vindt een 
eerste aanzet tot ontwikkeling van kinderbescher-
mingswetgeving door de overheid plaats, gebaseerd 
op humane en organisatorischc motieven. Tijdens de 
19e eeuw zet deze tendens zich voort onder invloed 
van het filantropisch denken. Volgens de auteurs 
worden in die tijd de motieven in hoofdzaak nog 
gevormd door de zorg voor bescherming van de maat-
schappij, pas rond het begin van de 20e eeuw komt het 
belang van het kind centraal te staan. Tot slot wordt 
ingegaan op de huidige rol van de staat als inter-
venidnt in de relatie tussen ouders en kind. 
Met literuutopgave. 

34 
Osbun, L. A. and P. A. Rode. Prosecuting juveniles as 
adults: the quest for 'objective' decisions. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 187-202 (USA). 

In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van 
cen evaluatie-onderzoek naar een procesrechtelijke 
wijziging in het jeugdstrafrecht in Minnesota. De 
wijziging betrof de juridische benadering van jongeren 
die weliswaar qua leeftijd volgens het jeugdstrafrecht 
zouden moeten worden vervolgd, maar die vanwege 
hun recidive toch als volwassen delinquenten werden 
vervolgd en veroordeeld. In het onderzoek is nagegaan 
op basis van welke criteria deze selectie in de praktijk 
plaatsvindt. De auteurs komen tot de conclusie dat 
dezc criteria op zich zelf nog niet garanderen dat 
overeenkomstig de achterliggende gedachten de 
selectie ook feitelijk plaatsvindt. Zij constateren dat 
meerdere verdachten die vanwege hun omvangrijke 
recidive de behandeling van een volwassen delinquent 
krijgen, in feite betrekkelijk geringe feiten hebben 
gepleegd en juist voor het jeugdstrafrecht in aanmer-
king zouden moeten komen. Andersom waren er 
verdachten met weinig maar wel zeer ernstige recidive 
waarvoor het omgekeerde geldt. Zij concluderen tot 
bijstelling van deze criteria. 
Met literatuuropgave. 
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35 
Pratt, J. Decarceration and child care: the case of 
observation and assessment centres. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., 
nr. 3, oktobcr 1984, blz. 138-157 (GB). 

Naar aanleiding van recente beleidsontwikkelingen 
m.b.t. de residentiele jeugdhulpverlening in Engeland 
wordt in dit artikel aandacht besteed aan de observatic 
en adviescentra. Doze contra, ontstaan rond 1969, 
hcbben als taak te adviseren t.a.v. behandeling van 
ondertoezichtgestelde kinderen. Door nieuwe wet-
geving, die verschuiving van regionaal naar lokaal 
beleid op het gebied van de jeugdhulpvcrlening in- 
hou dt, zijn de genoem de contra in con kvvetsbare 
positie gekomen volgens de auteur. Hij geeft con 
beschouwing over de geschiedenis van doze contra en 
bun taken. In het licht van het overheidsstreven om de 
nadruk van residentiele hulpverlening to verleggen 
naar vormen van ambulante hulpverlening, bespreekt 
hij de problemen clic door dezc accentverlegging ont-
staan voor de observatie on advieseentra. Met name op 
de verschillende vormen van kritiek t.a.v. doze contra 
on de reacties daarop wordt dicper ingegaan. Tot slot 
wijst de autcur op de mogelijke ver strekkende conse-
twenties van genoemde beleidsontwikkelingen voor 
de justitiele jeugdhulpverlening on plaatst hij de zaak 
tevens in de context van de huidigc theoretische 
discussie m.b.t. het strafrecht. 
Met literatuuropgave. 

36 
Reuterman, N. A. and T. R. Hughes. Developments in 
juvenile justice during the decade of the 70s: juvenile 
detention facilities. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 4,1984, 
blz. 325-333 (USA). 

In de zeventiger jaren is eon groot aantal aanbevelingen 
gedaan m.b.t. verbeteringcn in de praktijk van het 
jeugdrecht. In dit artikel wil men nagaan in hoeverre 
dit geleid heeft tot veranderingen in de jeugdstraf-
rechtspleging on de betrokken inrichtingen. In verband 
hiermee word in 1970 on 1980 bij inrichtingcn in 
verschillende delen van de V.S. eon enquete gehouden. 
De vcronderstelde veranderingen hadden betrckking 
op zes gebieden. De autcurs komcn tot de volgende 
conclusics: - Tocpassing van detentie is nict afge-
nomen. Wel lijkt het verblijf in con inrichting wat 
bekort to zijn, terwij1 or con beter begrip voor het 
eigenlijke doel van detentie gegroeid is; d.w.z. or 
worden moor jcugdigen op de juiste gronden gedeti-
neerd. Het personeel wordt betcr opgcleid on betaald. 
Er zijn moor interne opleidingsmogelijkheden on 
prornotiekansen. - Verandering in bepaalde proce-
dures, zoals opvang van nieuwkomers on afname van 
isolatie, is minder dan verwacht. -,Programma's 
m.b.t. onderricht, work en recreatie vonden al alge-
meen tocpassing on zijn niet vecl verde' .  uitgcbreid. 
- Gebruik van externe middclen, zoals hot werken 
mot vrijwilligers breidde zich nict uit, maar zij 



133 

woiden`wel beter opgeleid. Daarentegen namen 
contacten met universiteiten wet in belangrijke mate 
toe. Dit zou een positieve invloed kunnen hebben. De 
verwachting dat er voor jeugdigen minder gebruik zou 
worden gemaakt van voor volwassen delinquenten 
bedoelde voorzieningen, zoals politiecellen, is niet 
uitgekomen. Dit onttrekt zich echter aan het beleid 
van de inrichtingsleiding. 
Met literatuuropgave. 

37 
Severein, M. H. Sepotbeleid in kinderstrafzaken. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 19, 15 september 
1984, blz. 403-407 (N). 

De auteur beoogt met dit artikel de huidige benadering 
van kinderstrafzaken te rechtvaardigen. Hiertoe gaat 
hij uitvoerig in op de geschiedenis van het strafrecht 
waarin men altijd al een verschil heeft gemaakt in de 
reactie op misdragingen van kinderen vergeleken met 
die begaan door volwassenen. Geleidelijk kwam men 
tot het inzicht dat het gewenst was orn jeugdige ver-
dachten een bijzondere benadering te geven en hieraan 
een eigen arsenaal aan straffen en maatregelen te 
koppelen. Vervolgens geeft hij ook de veranderingen 
aan die zich op het civielrechtelijk gebied hebben vol-
trokken en gaat in op de particuliere initiatieven. Hij 
constateert dat in de loop der eeuwen een verschuiving 
is opgetreden van de rechtersbeslissing naar de 
officiersbeslissing en dat aan de benadering van de 
jeugdcriminaliteit verschillende motieven ten grondslag 
hebben gelegen. Vervolgens toont hij begrip voor 
problematisch gedrag van jongeren die zich in de 
puberteit bevinden, maar is wel van mening dat er op 
dit gedrag gereageerd dient te worden. Hiertoe geeft 
hij inzicht in de opsporingsrichtlijn in kinderstraf-
zaken, welke in 1983 in het arrondissement Groningen 
is opgesteld. Ondanks het feit dat deze richtlijn in het 
begin bij de politic enige weerstand opriep, blijkt dat 
deze aanpak meer aanslaat dan aanvankelijk werd 
vermoed. Besloten is dan ook haar te handhaven. 

Politie 

38 
Dormann, U. Interpolstatistik: kein wahrer Spiegel 
der tatsiichlichen Kriminaliatsbelastung. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 8/9, augustus/september 
1984, blz. 414-420 (BRD). 

Het doe van de internationale statistieken van Inter-
polls om bepaalde ontwikkelingen in de criminaliteit 
aan te geven. Een probleem bij de interpretatie van 
dit cijfermateriaal is dat de statistieken van elk deel-
nemend land cen uitdrukking vormen van het aldaar 
geldende strafrecht, wat internationale vergelijkingen 
bemoeilijkt. Ook moet men bedenken dat er tussen 
landen verschillen kunnen bestaan v.w.b. het gevoer-
de vervolgingsbeleid, de verhouding tussen politic en 
bevolking, de grondslagen van de criminaliteits- 



bestrijding en het aangiftegedrag van slachtoffer of 
getuige. De auteur gaat, aan de hand van cijfer-
materiaal v.w.b. frequentie en ophelderingspercen-
tage, in op de volgende categorieen: moord en dood-
slag, geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel, (auto)- 
diefstal, inbraak, beroving, fraude en verdovende 
middelen. 

39 
Dutman, T. J. Selectie van allochtonen. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 22,27 oktober 
1984, blz. 475-479 (N). 

De laatste jaren heeft de politic bcvorderd dat or 
meer allochtonen bij hen in dienst kwamen. Motief 
hiertoe was o.a. dat ook het politiekorps een afspie-
geling van de samenleving dient te zijn. De auteur 
die als psychologe verbonden is aan het Landelijk 
Selectie Centrum voor dc gemeentepolitic (L.S.C.), 
gaat in dit artikel in op ander meer de volgende 
vragen: mocten de leden van de etnische minder-
heidsgroepen zonder meer aan de Nederlandse nor-
men voldoen, of moet er voor hen een totaal andere 
selectiemethode worden gehanteerd en wat voor 
allochtonen zoekt de politic. De auteur gaat vervol-
gens in op de gekozen werkwijze van het L.S.C. (o.a. 

134 psychologische tests, eon anamnesegesprek en een 
fysick-motorisch onderzoek), inclusief de beweeg-
redenen en achtergronden hicrvan. Voorts bespreekt 
zij de incest voorkomende discussiepunten: welke 
allochtonen; hoe is de houding van de achterban; is 
de cultuur waaruit iemand aflcomstig is bepalend 
voor zijn/haar testresultaten. Daarnaast geeft zij een 
korte opsomming van enigc actiViteiten die door het 
L.S.C. ontplooid zijn n ay, doze discussiepunten. 
Tot slot constateert zij dat de kandidaten op eon 
genuanceerde en gedifferentieerde manier warden 
bcoOrdeeld on dat de tests in dit verband onderwerp 
zijn van voortdurende bestudering on evaluatie. 

40 
Homant, R. J., D. B. Kennedy and R. M. Fleming. 
The effect of victimization and the police response 

• on citizens' attitudes toward police. 
Journal of police science and administration, 12e 
jrg., nr. 3, september 1984, blz. 323-332. 

Als gevolg van de rellen in de zestiger jaren is in de 
Verenigdc Staten de relatie tussen maatschappij en 
attitudes ten aanzien van de politic steeds sterker in 
de belangstelling komen te staan. Eon algemene in-
druk vanuit de litcratuur is dat het publiek relatief 
tevreden is over de service van de politic. Minder-
heden (in diverse opzichten) zijn over het algemecn 
minder tevreden. De auteurs bespreken hun ander-
zoek over bet effect van `slachtoffer warden' op de 
relatie met de politic. Als hypothese stellen zij 
onder moor: niet-slachtoffers hebben eon positievere 
instelling t.o.v. de politic dan slachtoffers. Dezc 
hypothese word in het anderzock bevestigd. Stratc-
gicen om dit to veranderen, worden kort besproken. 

• Met ,  literatuuropgave. 	, 
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41 
Loitz, R. und K. M. Loitz. Die Ladendiebe in der 
polizeilichen Kriminalstatistik. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 8/9, augustus/september 
1984, blz. 411-413 (BRD). 

Het artikel behandelt de ontwikkeling van het 
fenomeen winkeldiefstal, in West-Duitsland. In de 
analyse gaat het om de verdachten die tussen 1963 
en 1982 wegens diefstal statistisch werdeh geregi-
streerd. In deze periode heeft dit aantal zich bijna 
verdubbeld. De auteurs splitsen de cijfers uit naar 
geslacht en leeftijd. Ook gaan zij in op onderwerpen 
als de mobiliteit van de dader ('der reisende Tater') 
en hoeveel daders solistisch dan wel in groepsverband 
opereerden. Vervolgens vermelden zij enkele 
gegevens v.w.b. een drietal categorieen winkeldieven, 
namelijk de reeds eerder gestrafte, de gevaarlijke en 
de niet-Duitse. In een slot paragraaf stellen de 
auteurs dat bij de bestrijding van winkeldiefstal het 
accent gelegd moet worden op o.m. de beroeps-
crimineel en het verschijnsel van de bendevorming. 

42 
Pendergrass, V. E. and N. M. Ostrove. A survey of 
stress in women policing. 
Journal of police science and administration, 12e 
jrg., nr. 3, september 1984, blz. 303-309. 

In de zeventiger jaren nam de werkgelegenheid voor 
vrouwen bij de politie enorm toe. Bovendien was er 
allengs minder onderscheid in functie tussen mannen 
en vrouwen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de 
prestaties van mannen en vrouwen vergelijkbaar 
waren. In 1982 rapporteerde Silbert dat vrouwelijke 
politie-ambtenaren meer kenmerken vertoonden van 
het 'burn-out' syndroom en vaker van plan waren de 
politie te verlaten. In dit artikel wordt verslag 
gedaan van een onderzoek naar stress-ervaringen in 
politiewerk en de consequenties daarvan voor de 
gezondheid. Positie, maatschappelijke status 
(culturele achtergrond), antwoordtendenties en leef-
tijd bleken alle als verklaring mogelijk. De invloed 
van deze factoren afzonderlijk is moeilijk te taxeren. 
Met literatuuropgave. 

43 
Rafley, D. M. and J. Bernstein. Forensic hypnosis and 
witness recall: the effect of trance depth. 
Journal of police science and administration, 12e jrg., 
nr. 3, september 1984, blz. 277-286. 

In 1958 stelde de Amerikaanse medische associatie 
zich op achter het onderwijs in en de toepassing van 
hypnose. Arons was in 1977 een van de eersten die 
deze geestestoestand gebruikte bij ondervragingen 
om naderc informatie van getuigen en slachtoffers 
van misdaden te verkrijgen. Het gcbruik van hypnose 
is echter controversieel en niet zonder beperkingen. 
Duidelijk is in ieder geval dat hypnose op zich niet 
`verantwoordelijk' is voor verschillen in herkennings- 
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prestaties (recall); het is het gevolg van een sterke 
motivatie om zich te herinneren. De auteurs onder-
zoeken de recall en de relatie met de diepte van de 
trance. Posthypnotische suggesties bleken geen 
groterc invloed to hebben bij eon diepere trance-toe-
stand. Ook block or geen statistisch verschil in recall 
tussen hypnose- en controlegroep. Verder onderzoek 
is, zeker gezien de methodologische problemen, nood-
zakelijk. 
Met literatuuropgave. 

44 
Schafer, H. Fahrraddiebsteihle: Schadenssumme Ober 
der der Raubitberfdlle. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 8/9, augustus/september 
1984, blz. 407-410 (BED). 

De waarde van gestolen fietsen lag in 1983 in de 
Bondsrepubliek ver boven de bedragen die bij bank-
overvallen werden buit gemaakt. De politic heeft uit 
preventieve overwegingen aan fabrikanten en hande-
laren eon aantal voorstellen gedaan m.b.t. de registratie 
van fietsen. Ook de verzekeringswereld heeft stappen 
ondernomen. In februari 1984 wad eon studiedag 
georganiseerd wear politiemensen uit Bremen en 
Niedersachsen aan deelnamen. Zo kwam bier naar 
voren dat niet zozcer in oude stadswijken, maar juist 
in nieuwbouwgebieden met veel hoogbouw, vecl 
fietsendiefstallen wcrden gepleegd. Op doze brand-
punten richtte de politic, met succes, haar activiteiten. 
Bij aangifte treedt de politic actief op: de wijk waarin 
de diefstallen pleats vonden wordt bezocht en bij 
bewoners worden inlichtingen ingewonnen. Het is 
gebleken dat doze contacten, speciaal met jongcren, 
erg vruchtbaar kunnen zijn. De auteur vindt contact-
legging tussen politic en jongcren eon goede zaak, en 
plcit ervoor hier al op de scholen nice to bcginnen. 

45 	• 
Wijmer, D. Participerende observatie hi/ dc politie; op 
zoek near een werkzaam evenwicht. 
Tijdschrift voor de politic; 46e jrg., or. 11, november 
1984, blz. 494—SOS (N). 

Dit artikel richt zich op mogelijkhcdcn en problemen 
van participerende observatie binnen politieorgani-
saties. De lezer maakt kcnnis met eon aantal kenmer-
ken van doze methode en van het veld i.e. de politie-
organisatie. De problemen van doze method° vloeien 
deels voort uit het improviserende karakter ervan en 
het fcit dat de onderzockcr zelf het instrument van 
onderzoek is. Elkc onderzoeker die doze methode 

• hanteert moot con evenwieht zien te vinden tusscn 
twee tegenstrijdige elementen hierin, namelijk tussen 
het afstand nemen van on hot betrokken zijn met het 
onderzoeksveld; tussen obscrvatie on participatie. Ook 
schenkt de auteur aandacht aan de opeenvolgende 
stadia die binncn het veldwerk to onderscheiden zijn. 
Met literatuuropgave. 
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Drugs 

46 
Alcohol en agressie; door W. Buikhuisen, E. H. M. 
Bontekoe, C. van der Plas-Korenhoff et al. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 10e jrg., nr. 3, septcmber 1984, blz. 101-107 
(N). 

In dit onderzoek worden proefpersonen, die agressief 
reageren op het gebruik van alcohol, vergeleken met 
een controlegroep t.a.v. psychologische, psychofysio-
logische, sociaal-psychologische en medische variabe-
len en t.a.v. van variabelen, die betrekking hebben op 
`ouderlijk huis-kenmerken'. Voorts onderzoeken de 
auteurs in hoeverre beide groepen psychofysiologisch 
verschillend reageren op het gebruik van alcohol. Uit 
100 studenten, die hadden gereageerd op een adver-
tentie, zijn 21 agressieve en 36 niet-agressieve drinkers 
geselecteerd. De auteurs vergelijken deze groepen, 
zowel in nuchtere als in `beschonken' toestand (50 g. 
alcohol binnen een uur). Agressieve drinkers blijken 
meer alcohol te gebruiken, vijandiger en verongelijkter 
te zijn, inconsistenter opgevoed, als kind lastiger 
thuis en op school vaker weggestuurd. Ook hebben zij 
een hogere score op de psychopathologie-schaal. Deze 
resultaten vormen een bevestiging van de hypothese, 
dat alcohol losmaakt wat reeds in de persoon aan-
wezig is. Voorts blijken agressieve drinkers een 
geringere activiteit van het autonome zenuwstelsel te 
vertonen. Alcohol heeft op deze groep een andere 
uitwerking op psychofysiologisch niveau; de herstel-
tijd is langer en de alcholtolerantie geringer, hoewel 
op grond van het hogere alcoholgebruik binnen deze 
groep een grotere tolerantie te verwachten zou zijn. 
De auteurs concluderen dat een kwaaie dronk niet 
toevallig is. 
Met literatuuropgave. 

47 
Boer, A. F. A. M. de. Methadonverstrekking; wel of 
niet een medische zaak? 
Medisch contact, 39e jrg., nr. 43, 26 oktober 1984, 
blz. 1383-1384 (N). 

De auteur houdt een pleidooi om methadonverstrek-
king uitsluitend te laten plaatsvinden als een medisch 
zinvolle handeling, d.w.z. in het kader van een therapie 
die gericht is op afkicken en het bereiken van gezond 
(niet-verslaafd) gedrag. In cen enkel geval zou metha-
don als palliatieve therapie geoorloofd zijn. Deze hulp 
moet plaatsvinden door een competent, medisch 
geschoold team, dat in staat is deze grenzen van de 
methadonverstrckking te bepalen. Methadonverstrek-
king sec is slechts cen gevaarlijke bijdrage aan de 
neerwaartse spiraal van de verslaving en moet dan ook 
ten zeerste ontraden worden. Het advies van de 
Nederlandse vereniging voor Psychiatric sluit bij dit 
standpunt aan. 
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48 
Kok, A. F. W. Enige aspecten van de toegankelificheid 
van de hulpverlening voor verslaafden. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andcre psychotrope 
stoffen, 10e jrg., nr. 3, september 1984, blz. 115-120 
(N). 

Dit artikel is gebaseerd op cen lezing, gehouden tij-
dens de themadag 'De toegankelijkheid van de hulp-
verlening voor mcnsen met verslavingsproblemen', 
30 maart 1984 te Eibergen. De auteur stelt zich de 
vraag hoe de hulpverlening meer tocgankelijk gemaakt 
kan worden. De mate van toegankelijkheid is onvol-
doende bekend; de auteur tracht hierin inzicht te 
krijgen door de verwijzingen naar verslavingsklinieken 
en algcmene psychiatrische zickenhuizen te bestude-
ren, waardoor contactpunten van verslaafden met de 
hulpverlening en de relatics tussen hulpverlenings-
instantics zichtbaar worden. De auteur bepleit dat 
met de invoering van Regionale Instituten voor 
Geestelijkc Gezondheidszorg (RIGG) ecn bcter 
registratiesysteem wordt ontwikkeld, dat de contacten 
van de cMnt met de hulpvcrlening beter zichtbaar 
maakt. De psychologische toegankelijkheid van de 
hulpvcrlening wordt mede bepaald door de hulp-
verleningsdoelstelling. Volgens de auteur kan deze 
toegankclijkheid worden vergroot door mcer ruimte 
te geven aan hulpverlening die niet primair gericht is 
op het doorbreken van de verslaving, maar op verbe-
tering van het maatschappelijk en lichamelijk functio-
neren van de verslaafde. De auteur houdt tevens eon 
pleidooi voor interinstitutionele samenwerking, waar-
door ecn op elkaar afgesternd en gediffcrentieerd 
pakket van hulpverleningsmogelijkheden kan ontstaan, 
hulpverlening 'op maat'. RIGG-vorming kan volgens 
de auteur cen gunstige invloed hebben op deze samen-
werking.. 
Met literatuuropgave. 
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