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Voorwoord

5

Velen maken zich ernstig zorgen over de jeugdcriminaliteit en het 'ontspoorde gezin'. In de media hoort men steeds meer geluiden dat ouders
te toegeeflijk zijn geworden en geen grenzen meer stellen. Dit pessimistische verhaal klinkt weinig aannemelijk. Want in lang niet alle gezinnen
komen kinderen aandacht tekort of wordt de opvoeding verwaarloosd.
Verder kun je je afvragen of pesten op school en vandalisme niet van alle
tijden zijn. Kinderen zoeken vaak uit verveling grenzen op en willen de
macht van ouderen aftasten.
Niettemin leidt vandalisme nog altijd tot veel ergernis en onveiligheidsgevoelens. Bovendien is veelvuldig vastgesteld dat de ernst en omvang
van criminaliteit in de groep van 12 tot 18-jarigen aanzienlijk is toegenomen. Dat geldt voor alle westerse landen. Onderzoekers wijzen erop dat
jongeren meer en meer met psychosociale problemen worstelen die met
uiteenlopende factoren in verband worden gebracht: met toegenomen
onafhankelijkheid, hooggespannen toekomstverwachtingen en geïsoleerde jeugdculturen.
Jonge criminelen - waaronder erg veel allochtone jongens - worden
steeds vaker verdacht van (pogingen tot)moord en doodslag en het gebruik van geweld bij allerhande delicten. Logisch te veronderstellen dat
jongeren al vroeger, dus voor hun twaalfde op het verkeerde pad terecht
komen. Als kind beginnen ze al met winkeldiefstal en zakkenrollerij, of ze
persen een klasgenoot af. Er zijn echter geen harde cijfers die aantonen
dat kindermisdaad snel zou zijn gegroeid. De studie van Grapendaal in
dit nummer - waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Integrale
Veiligheidsrapportage 1996 laat zien dat slechts 0,6% van deze leeftijdscategorie in aanraking is gekomen met de politie. Bovendien zijn de delicten overwegend van weinig ernstige aard. Kennelijk vormt het
twaalfde levensjaar een breekpunt waarna veel beschermende factoren
rondom het kind wegvallen.
Toch lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat niet vroeg genoeg met preventie begonnen kan worden. Dat standpunt wordt onder meer door J.
Junger-Tas gehuldigd. In haar bijdrage - een bewerking van de nota Jeugd
en gezin die zij in opdracht van Justitie schreef - wijst ze erop dat intensieve begeleiding van gezinnen de beste weg is om de jeugdcriminaliteit
aan te pakken. Oudertrainingen en hulp bij opvoeding en alledaagse
problemen houden jongeren niet alleen sterker af van misdaad maar kan
ook het welzijn, de gezondheid en de leerprestaties van de betrokkenen
vergroten. Bovendien heeft het bestaande preventiebeleid in de wijken
dringend behoefte aan een aanvulling met school- en gezinsgerichte interventies. Het heeft immers weinig zin in preventieve maatregelen te
investeren in buurten waar zware probleemjongeren gewoon hun gang
gaan.
Junger-Tas wijst erop dat men bij recrutering van ouders en kinderen
terughoudend te werk dient te gaan. Verder acht ze het van buitengewoon belang de ouders ervan te overtuigen dat het preventieproject hun
kinderen betere kansen en toekomstperspectieven zal bieden. Groepen
-
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ouders - met name bepaalde allochtone groepen - die moeilijk zijn te
bewegen tot deelname zou men een bescheiden stimuleringspremie
kunnen bieden.
De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake is van herhaaldelijk overtreden van de wet. Tot hoever mag de overheid in het gezin penetreren om te voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of
onherstelbaar worden beschadigd? Velen menen dat bemoeienis met het
gezin de privacy schendt. Anderen vinden dat een excuus om de zaak op
zijn beloop te laten. In principe is dwang niet te verkiezen. Van vrijwillige
medewerking van de ouders is veel meer te verwachten. Dan kunnen
hulpverleners immers beter gebruik maken van de mogelijkheden die
het gezin heeft. Maar wat te doen wanneer ouders van kinderen met stelselmatig probleemgedrag zulke hulpprogramma's weigeren? Deze vragen
komen in dit nummer uitvoerig aan bod. Tevens wordt nagegaan welke
risicofactoren een rol spelen tijdens de primaire socialisatie. Naast de
bijdrage van Junger-Tas treft men in dit themanummer zes andere artikelen aan.
In de openingsbijdrage schetst M.J.J.M. Malmberg, tot voor kort directeur jeugdbeleid van het ministerie van VWS, de verhouding tussen overheid en gezin. Hoewel jeugdzorg en gezinszorg op vele manieren zijn
verbeterd, stelt hij, schijnt het toch niet te lukken om de moeilijkst te bereiken gezinnen echt te bereiken. 'Het lijkt erop of het spreekwoord "Me
voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje" enige waarheid
heeft.' Een serieus debat over grenzen van ingrijpen door hulporganisaties is volgens Malmberg gewenst, zeker wanneer preventie
steeds meer de richting van het beleid gaat bepalen.
Volgens P.P. Goudena ligt gezinsinterventie lang niet altijd voor de
hand, omdat sommige bedreigende factoren niet of niet eenvoudig zijn
te elimineren, en omdat in veel gevallen niet zonder meer op de participatie van ouders gerekend kan worden. Een dwingend aanbod van de
overheid lijkt dus ongewenst. Het is daarom beter het welbevinden van
kinderen tot toetssteen van pedagogische preventie te maken. Daarna
behandelt hij een aantal preventieprojecten die dit welbevinden tot centrale doelstelling nemen. Een voorbeeld daarvan is het creëren van een
positieve opvoedingsomgeving op school.
Volgens N.W. Slot daarentegen kunnen een aantal bedreigende factoren in het gezin wel degelijk door hulpprogramma's worden tegengegaan. Hij acht kennis van beschermende en bedreigende factoren een
belangrijke voorwaarde voor geschikte gezinsinterventies en gaat na
welke factoren bepalend zijn voor de focus en de duur van het hulpprogramma. Ten slotte schetst hij een drietal gezinsinterventies, te weten
Families First, de cursus 'Competentievergroting voor Ouder en Kind' en
Sprint, een recent ontwikkeld studieproject.
T.V.M. Pels constateert in haar bijdrage dat Marokkaanse jongeren te
maken hebben met ongunstige sociaal-economische factoren zoals
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werkloosheid en een lage opleiding. Daarnaast zijn er etnisch-culturele
factoren die hun situatie bemoeilijken. Daartoe behoren de vaak zwakke
groepscohesie, vrees voor culturele vervreemding en een tekort aan cultureel kapitaal. In het tweede deel van haar studie signaleert de auteur
een kloof tussen vraag en aanbod van voorzieningen. Marokkaanse
ouders ervaren het aanbod van steun en hulp dikwijls als eenzijdig, voornamelijk omdat de gezinsleden door professionals teveel als individu
worden aangesproken. De betrokken ouders lijken beter te bereiken met
een benadering die veel sterker vanuit de eigen behoeften en verwachtingen vertrekt, en waarbij (vooraanstaande) leden van de eigen gemeenschap een belangrijke rol spelen.
C. van Nijnatten neemt de verhouding kinderbescherming en gezin tot
onderwerp van zijn studie. In de afgelopen decennia zijn de gezagsrelaties tussen ouders en kinderen, en tussen kinderbescherming en het
gezin ingrijpend veranderd. Met name door afname van sociale controle
wordt van kinderen een hogere mate van zelfcontrole verwacht. In gezinnen met verstoorde gezagsrelaties kunnen kinderen daaraan niet of
moeilijk voldoen. De kinderbescherming tracht het vertrouwen van het
kind in normen en regels te herstellen, maar haar gezag is eveneens veranderd en minder autoritair geworden (overleg, meer speelruimte geven). De auteur concludeert dat dit niet ongevaarlijk is want medewerkers in de kinderbescherming moeten een duidelijk pedagogisch gezag
uitstralen en verantwoordelijkheid durven nemen.
Tenslotte gaat M. Grapendaal in op de noodzaak van een strafrechtelijke ondergrens. Hij stelt in zijn bijdrage eerst de vraag aan de orde of
kinderen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun handelen. Zijn antwoord is bevestigend: psychologische theorieën leren dat
kinderen wel degelijk weten wanneer gedrag afl(eurenswaardig is. Bovendien kan bestraffing bijdragen aan hun morele ontwikkeling. Maar dat is
volgens hem nog reden om de benedengrens van het strafrecht uit de
wetboeken te verwijderen. Want het gemiddeld genomen kleine aantal
delicten dat twaalf-mirmers plegen zijn over het algemeen niet ernstig
genoeg om er het zware middel van strafrechtelijke vergelding op los te
laten. Hij concludeert: 'In verreweg de meeste gevallen is er sprake van
een pedagagisch/sociaal probleem, vaak ongeacht de ernst van het delict. Civielrechtelijke interventies of het traject van de vrijwillige hulpverlening kunnen hier goed uitkomst bieden.'
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Overheid en gezin
Een spannende relatie
ir. MJJ.M. Malmberg

'In het gezin voltrekt zich de primaire socialisatie van kinderen. Zeker in
de eerste levensjaren vindt daar het belangrijkste deel van de opvoeding
plaats. Een opeenstapeling van risicofactoren en problemen kan er in
sommige gezinnen de oorzaak van zijn dat de opvoeding van de kinderen tot grote spanningen leidt en soms zelfs vastloopt. Vaak is er dan
hulp nodig, maar niet elke opvoeder zal die ook zoeken. Uit onderzoek
blijkt dat ruim drie kwart van de opvoeders, en dan met name de moeders, regelmatig vragen heeft over opvoeding. Ruim 16% van de opvoeders ervaart het opvoeden als moeilijk.
Opvoeders zouden bij dergelijke problemen het liefst een beroep doen
op een informeel netwerk om hen heen: eigen opvoeders, familie, vrienden. Maar zo'n informeel ondersteuningsnetwerk is steeds minder voorhanden. Ongeveer 10% beschikt in het geheel niet over een informeel
netwerk en voedt de kinderen in betrekkelijk isolement op.
Het gezin behoort een veilige plaats voor het kind te zijn, maar is dat
niet altijd. In sonunige gezinnen worden kinderen verwaarloosd of mishandeld: lichamelijk, geestelijk of seksueel.'
Dit citaat uit de nota Jeugd verdient de toekomst van het vorige kabinet
(WVC, 1993, p. 26) geeft iets aan van de omvang van de opvoedingsproblematiek in ons land. Meer en meer wordt een beroep gedaan op
externe deskundigen. Er is sprake van een sterk toegenomen vraag naar
preventieve en curatieve jeugdzorgvoorzieningen. Velen in die sectoren
hebben het gevoel te dweilen terwijl de kraan steeds verder wordt opengedraaid.
De problematiek

Op microniveau heeft een groeiende groep mensen het gevoel door de
bomen het bos niet meer te zien. De samenleving wordt in rap tempo
ingewikkelder, terwijl traditionele verbanden als grotere gezinnen, verenigingen en wijkverbanden lijken te verdwijnen.
Op mesoniveau klagen voorzieningen steen en been: ze hebben te maken met een oneindige en steeds ingewikkelder vraag om hulp en door
de overheid worden ze gedwongen tot schaalvergroting, tot nauwer saDe auteur was in de periode 1991-1995 directeur Jeugdbeleid van het ministerie van
WVC/VWS. Thans is hij directeur Sociaal Beleid bij het ministerie van VWS en in dien
hoofde betrokken bij vraagstukken van sociale uitsluiting. Dit artikel is geschreven op
persoonlijke titel.
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menwerken met andere voorzieningen, tot een integrale benadering, tot
vraaggestuurd werken, tot efficiencywinst en heroverweging.
Op macroniveau worstelt de landelijke overheid met een algemeen
beleidskader of zoals Schuyt (1995, p. 56) het formuleert: een politiek
breed gedragen toekomstschets voor alle jongeren in Nederland. Specifiek beleid lijkt er voldoende voorhanden maar heeft naast voordelen
ook nadelen. Schuyt (1995, p. 49) noemt de volgende:
- Stigmatisering van de doelgroep; men legt de nadruk op het anders-zijn
van de te bereiken groep en daardoor loopt men de kans de te wijzigen
situatie juist in stand te houden (het feit dat men behoort tot een minderheid).
- Proliferatie van maatregelen: elke specifieke probleemgroep roept de
vraag naar specifiek beleid op, waardoor binnen afzienbare tijd een
woud van specifieke maatregelen is ontstaan, hetgeen juist als inefficiënt
wordt ervaren.
- Competitie tussen doelgroepen wordt sterker door een specifiek beleid,
juist als gevolg van de proliferatie.
- Afhankelijkheid van groepen van beleid wordt niet doorbroken door
specifiek beleid, terwijl dit toch de bedoeling was. Mechanismen van verafhankelijking zijn zichtbaar geworden bij een sterke nadruk op specifiek
beleid: men kan bijna niet meer zonder. Zelfs als specifiek beleid voor
een bepaalde tijdsperiode wordt doorgevoerd (tijdelijke steun of financiering) slaagt een overgang naar een volledige verzelfstandiging, zonder
verdere hulp of steun, zelden.
- De coördinatie-behoefte wordt juist bij specifiek beleid erg groot. De
roep om integraal beleid is bijna steevast het gevolg van het zichtbaar
worden - na enige tijd - van de nadelen van de afzonderlijke specifieke
beleidslijnen.
Schuyt bepleit een verstandige mix tussen algemeen en specifiek beleid.
Kortom op alle niveaus in de maatschappij is sprake van én een geweldige verwarring in aanpak en een toegenomen druk om keuzes te maken.
De balans tussen algemeen en specifiek beleid
Beleidmakers - zo stelt Hortulanus e.a. (1992, p. 68) - formuleren hun
doelen maar al te vaak op basis van uitgangspunten, die het belang van
de samenleving primair dienen. Beleidmakers horen er in zijn visie van
uit te gaan dat de waardigheid en de autonomie van het individu nimmer terzijde kan worden geschoven door het belang dat er ook is voor de
continuïteit en stabiliteit van de samenleving. Een scheiding tussen de
samenleving en het individu is een schijnscheiding.
Een algemeen beleid dat gericht is op sociale integratie in brede zin is
nodig naast verschillende vormen van specifiek beleid gericht op
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probleemgroepen en probleemgebieden. Feitelijk zijn er dus drie vormen van overheidsbeleid nodig:
- een beleid gericht op domeinen;
- een beleid gericht op groepen;
- een beleid dat coördineert en integreert.
Te veel en te vaak ontstaat beleidsconcurrentie tussen deze vormen van
beleid alsof de ene vorm van beleid noodzakelijker of effectiever zou zijn
dan de andere vorm. Binnen VWS wordt ook wel schema 1 gehanteerd
om de samenhang zichtbaar te maken tussen een beleid gericht op domeinen en een beleid dat meer integrerend van karakter is.
In een driedimensionaal model zouden ook nog vormen van categoriaal
beleid zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zo wordt binnen het jeugdbeleid nadrukkelijk de afstemming gericht tussen de zorg, de preventie,
het onderwijs, de bescherming en de werkgelegenheid voor jongeren. De
regering heeft dat verwoord in het standpunt Regie in de jeugdzorg
(WVC/Justitie, 1994) waarin op het terrein van de zorg afstemming wordt
bepleit tussen justitiële, medische en pedagogische zorg voor kinderen
en op het terrein van de preventie een brede afstemming wordt gestimuleerd op lokaal vlak ter voorkoming van een almaar groeiend beroep op
die zorg.
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Overheidsbemoeienis in de tijd

Door de jaren heen is steeds sprake geweest van enige vorm van bemoeienis van de overheid en overheidsorganen met jeugd en gezinnen.
Vlak na de itveede Wereldoorlog werd vrij pretentieus ingezet op de
maakbaarheid van de samenleving. Onmaatschappelijkheid was te bestrijden. De welzijnssector groeide onomstreden: van gezinsoorden en
jeugdkampen naar vormen van alternatieve hulpverlening. Elk gat in de
markt, elke doelgroep die problemen had kon in principe op steun rekenen. Er werd opgebouwd tot omstreeks 1955 en er werd uitgebouwd tot
ongeveer 1970. Het in 1952 opgerichte ministerie van Maatschappelijk
Werk (nu: VWS) nam de sturing op zich.
Een belangrijke ontwikkeling was dat de aandacht in het uitvoerend
welzijnswerk en het welzijnsbeleid van individu en gezin (jaren vijftig)
naar de samenleving en het buurtniveau (jaren zestig) verschoof. Na een
aarzelend begin gingen de gemeenten - naast het particulier initiatief zich vanaf ongeveer 1965 meer structureel (dat wil zeggen financieel en
inhoudelijk) met het welzijnswerk bemoeien. Een van de redenen daarvoor was dat in 1965 de Algemene Bijstandswet werd ingevoerd en er een
wettelijk recht op bijstand ontstond. De uitvoering van de zorg voor de
financieel zwakkeren - voorheen vooral een taak van het particulier initiatief - kwam bij de overheid te liggen. Gaandeweg is er een gigantisch
veld aan gesubsidieerde instellingen en organisaties, lokaal en landelijk,
opgebloeid dat door diverse ministeries werd bekostigd. Die rijksbekostiging kwam soms via gemeenten en provincies tot stand maar
veelal ook rechtstreeks.
In de periode 1970-1982, die we kunnen herschetsen als een
ordeningsperiode, wordt geprobeerd de ontstane rommelzolder op te
ruimen. Een integrale benadering van buitenaf gecombineerd met een
uitvoering op lokaal niveau via planning moest soelaas bieden waarbij
sleutelwoorden waren: samenhang, bereikbaarheid, democratisch functioneren, rechtszekerheid, flexibiliteit. Er werden pogingen gedaan om
burgers bij de planvorming te betrekken. De pogingen liepen vast op bureaucratische rompslomp en tijdrovende inspraakprocedures.
In de periode van 1982-1990 ontstaat mede als uitvloeisel van de geschriften van Achterhuis (1980) een forse kritiek op het welzijnsbeleid.
Sanering, decentralisatie en doelmatigheid staan centraal. Het welzijnsbeleid wordt versmald tot 'specifiek welzijn': moet zich richten op achtergeblevenen. Er wordt fors bezuinigd. De rijksoverheid bemoeit zich
alleen nog met specifieke delen van dit terrein die vanwege aard (gespecialiseerd) of omvang (te geringe spreiding) niet goed gedecentraliseerd
kunnen worden. De meest kwetsbare groepen houden hun contacten in
het Haagse: het algemene - op integratie van beleid gerichte beleid - is
ingeruild voor een sterk op doelgroepen gericht beleid naast een beleid
gericht op domeinen.
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Vanaf 1990 begint stilaan een herwaardering plaats te vinden van aspecten van het welzijnsbeleid, van sociaal beleid, van de sociale en culturele dimensie in het rijksbeleid. Er lijkt zich een balans te ontwikkelen
tussen de rechten en plichten van burgers en overheid, een balans tussen
de economische rationaliteit en de sociale betrokkenheid. De overheid
pretendeert geen sociale maakbaarheid meer als in de jaren zestig, maar
er is ook niet langer sprake van de defaitistische inslag die omstreeks
1985 rondwaart.
Problemen mogen worden aangepakt, liefst rechtstreeks en concreet,
mits ze aansluiten bij de mogelijkheden van die individuen en hen niet
afhankelijk maken. Kuypers en Van der Lans (1994) brengen een pamflet
naar buiten onder de titel Naar een modern paternalisme en bepleiten
een sociaal beleid. Het uitgangspunt moet zijn dat niemand aan zijn lot
wordt overgelaten. Er moet bemoeizorg ontstaan: verantwoordelijkheid
nemen, opzoeken.
Daarmee ontstaat een andere verhouding in de relatie overheidinstellingen en klanten. Kenmerkend voor die relatie is een evenwichtiger benadering: een vraaggestuurd samenhangend beleid van de overheid, een klantgericht geschakeld beleid van instellingen en
voorzieningen en een nadrukkelijk aanspreken van burgers op hun eigen
vermogen. De relatie kunnen we als volgt weergeven (VWS, 1995a).
Wie voor een dubbeltje geboren is ...

We kunnen constateren dat langzaam maar zeker in de beleidsvorming
een zeker evenwicht is ontstaan. Een evenwicht in wie het beleid primair
zou moeten vormgeven (welke overheid, particulier instituut, burgers)
en hoe dit beleid moet worden ingericht (domeinen, groepen, coördinatie). We komen tenslotte aan de vraag wat de overheid zou moeten financieren en faciliteren ten behoeve van gezinnen en kinderen.
Deze normatieve vraag roept vanzelfsprekend ethische keuzes op. In
vele Europese landen wordt op deze vraag een zeer verschillend antwoord gegeven. Algemeen is dat alle landen een beleid met betrekking
tot de bescherming van kinderen en jongeren voeren. Zeer verschillend
zijn echter de opvattingen met betrekking tot de ondersteuning van gezinnen. Er is in die zin zeker geen sprake van een evenwichtige benadering tussen kinderbescherming en gezinsondersteuning. Met name
Vlaanderen, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, enkele Scandinavische
landen voeren een meer expliciet gezinsbeleid en hebben daarvoor ook
in hun overheidsstructuur een voorziening getroffen.
In Nederland is de (preventieve) jeugdzorg de laatste jaren sterk gericht op een gezinsgerichte benadering. Allerhande vormen van intensieve gezinshulpverlening en preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning zijn georganiseerd. Internationale succesvolle projecten
als Families First, Homestart, Op Stap zijn in Nederland geïntroduceerd
(Mahnberg, 1996) mede ter voorkoming van zwaardere curatieve zorg
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Schema 2: Aspecten van sociaal beleid
Zorg en aandacht

Onderwijs

nationale overheid
provincie

Werk en
inkomen

individu

Onderdak

y Bescherming

voor kinderen. Ook aan de structuur van de jeugdzorg wordt hard gewerkt om deze meer inzichtelijk te maken (één toegang) zodat burgers
de jeugdzorg sneller kunnen vinden.
En toch ... toch lukt het - zo schijnt het - ons niet om de kwetsbaarheid
van gezinnen en de uitval van kinderen uit die gezinnen sterk terug te
dringen. Het lijkt erop of het spreekwoord 'wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje' enige waarheid heeft.
In Sociale spiegel; reflecties op het armoedebeleid in Nederland schrijft
Hilhorst (1996) het volgende: 'In Nederland wonen 830.000 huishoudens
met een inkomen ter hoogte van het sociale minimum. Meer dan
200.000 huishoudens hebben al meer dan drie jaar een bijstandsuitkering; 15.000 á 20.000 huishoudens hebben problematische schulden. Het
zijn huishoudens met weinig sociaal en economisch perspectief. Het zijn
vaak huishoudens waarin kinderen als Annemaria wonen. Kinderen die
met een achterstand beginnen aan school en met een achterstand beginnen op de arbeidsmarkt. Kinderen die niet alleen nu niet mee mogen
voetballen, maar waarschijnlijk straks ook aan de kant staan. Niet alle
mensen die op het sociale minimum leven zijn ook daadwerkelijk uitgesloten. Maar mensen die lang zonder werk zitten, zien hun kansen op de
arbeidsmarkt per maand slinken. Geldgebrek leidt niet vanzelf tot sociaal
isolement, maar als familiebezoeken in de rest van het land onbetaalbaar
worden, als alleen een woning in een zogenaamde inkomenswijk nog betaalbaar is, dan wordt het perspectief op volwaardige participatie mager.'
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Hoewel het zeker niet de bedoeling van mijn betoog is om een pessimistische visie over de gezinnen en de opvoeding in Nederland uit ie
dragen lukt het ons toch niet goed om de moeilijkst bereikbare gezinnen
echt te bereiken.
In de nota De andere kant van Nederland; over preventie en bestrijding
van stille armoede en sociale uitsluiting (SZVV, 1995) beschrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal risicogroepen waar
zich armoedeproblemen concentreren: vrouwen, ouderen, etnische
minderheden en dak- en thuislozen. Twee derde van de éénoudergezinnen die afhankelijk zijn van de bijstand, zijn gezinnen met een
vrouw aan het hoofd. Deels is dat te verklaren door het traditionele
rollenpatroon. Gescheiden vrouwen vormen, vooral als gevolg van een
slechte startpositie na de scheiding, ook de grootste groep onder degenen met problematische schulden.
Er wordt een groot aantal suggesties gedaan om de vicieuze cirkel met
betrekking tot inkomen en arbeid voor deze groep te doorbreken. Ook in
het jeugdbeleid worden allerhande methoden geïntroduceerd om bij
voorbeeld door middel van rolmodellen de vicieuze cirkel in de opvoeding te doorbreken. In de nota Gezond en wel (VWS, 1995) wordt een lans
gebroken voor een betere aanpak van gezondheidsverschillen. In het onderwijsbeleid spelen onderwijsachterstanden een rol. Iedere sector doet
- zo zou je kunnen zeggen - zijn best om de uitval in die sector te voorkomen.
Het lastige van de situatie is dat het vraagt om een aanpak die zowel
rekening houdt met een beleidsintegrerende aanpak als aandacht moet
geven aan de intergenerationele aspecten van het vraagstuk. Het lastige
van het vraagstuk is dat het er om een categoriale benadering en om een
specifieke benadering behoort te gaan. Het lastige van de aanpak is dat
het én om `bemoeizorg' moet gaan én om een aanpak mét de betrokkenen zelf.
Debat is nodig

Het kan niet anders dan dat de overheid eerst gaat nadenken over haar
inzet bij dit vraagstuk, nadrukkelijker dan nu de verwachtingen met betrekking tot de inzet van het particulier initiatief verwoord en veel nadrukkelijker de grenzen van haar beleid en ambities neerzet en een beroep doet op de verantwoordelijkheden van de burgers zelf.
Eerder heb ik betoogd (onder andere: de Volkskrant, 26 januari 1996;
Parool, 12 januari 1996; Perspectief februari 1996) dat er keuzes - normatieve, ethische keuzes - gemaakt moeten worden. Men kan niet van de
overheid verwachten dat zij een oplossing kan aanbieden voor ernstige
vraagstukken als incest, kindermishandeling en sociale uitsluiting als
niet tegelijkertijd aangegeven wordt wat de verantwoordelijkheid van de
instellingen en de burgers zelf moet zijn. Burgers en instellingen horen te
signaleren wat er in gezinnen mis kan gaan, horen mee te praten over
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normen en waarden die in het maatschappelijk verkeer aan de orde zijn,
horen mee te bepalen hoever een overheid kan en moet gaan bij de bescherming van kinderen en gezinnen in dit land.
In mijn visie kan het niet zo zijn dat we de relatie burgers-instellingenoverheid met betrekking tot de inbreng in de opvoeding van kinderen zo
impliciet, zo onduidelijk laten als hij nu is. Meer nadrukkelijk zal de overheid moeten aangeven welke problemen van welke groepen opgelost
moeten worden en wat zij daarbij ziet als de taak en het aandeel van de
overheid enerzijds en de rol en de mogelijkheden van de instellingen en
de burgers zelf anderzijds.
Gezinsbeleid, jeugdbeleid, sociaal beleid maken betekent veel nadrukkelijker kiezen dan thans het geval is en deze keuzes ook in wetgeving en
beleidsstukken verwoorden. De huidige definitie van wat jeugdhulpverlening is (die in de Wet op de jeugdhulpverlening staat verwoord)
is bij voorbeeld een onzin-definitie: te ruim, te ongespecificeerd. Daardoor kan de overheid de instellingen onvoldoende aanspreken op hun
verantwoordelijkheid, kunnen de instellingen onvoldoende hard maken
wat zij voor het uit-voeren van die verantwoordelijkheid (financieel) nodig hebben en ontstaan er bij de burgers onduidelijke verwachtingen.
In bovenstaand pleidooi heb ik beschreven dat in de loop van de
beleidsontwikkeling op dit terrein grote stappen vooruit zijn gezet.
Steeds duidelijker is geworden in welke richting het beleid moet worden
ontwikkeld, welke vormen van beleid daarbij van belang zijn en dat dit
beleid ontwikkeld moet worden in samenspraak met burgers en instellingen.
Terwijl waarheen-, hoe- en wie-vragen meer en meer beantwoord zijn
is de wat-vraag nu meer dan ooit aan de orde. Naar inhoud en naar financiële verantwoordelijkheid. Daarmee kan het 'gejo-jo' in deze sector
met bezuinigingen en intensiveringen, met hoogtes van ouderbijdragen
en eigen bijdragen ook worden voorkomen. Grenzen aan de invloed van
de overheid betekent ook aangeven wat de ruimte van ouders en jeugdigen in dit land is. Preventie organiseren zonder een duidelijk debat over
de grenzen daarvan heeft - nog sterker dan bij de curatieve zorg - het gevaar in zich van dweilen met de kraan open.
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Gezinsbeleid vanuit een
justitieel perspectief
dr. J. Junger-Tasa

Een gezinsbeleid dat - mede - door de overheid gestimuleerd en ondersteund wordt wekt in Nederland grote huiver en stuit op talrijke bezwaren. De overheid heeft zich niet met de privésfeer te bemoeien en al helemaal niet met de wijze waarop we onze kinderen opvoeden. Een
gezinsbeleid waaraan dan ook nog van justitiezijde steun wordt gegeven
lijkt wel een zeer hachelijke zaak. Justitie grijpt immers alleen in bij kinderen en gezinnen wanneer er al grote brokken gemaakt zijn en dan is
dit ingrijpen bovendien met talloze waarborgen omkleed.
Het probleem van justitieel ingrijpen is evenwel dat het eerst plaatsvindt nadat er ernstige moeilijkheden zijn opgetreden hetzij binnen het
gezin - waarbij men kan denken aan (seksuele) kindermishandeling en
verwaarlozing - hetzij met betrekking tot delinquent gedrag van de kinderen. Daarbij blijkt steeds weer dat met ingrijpen, wanneer de situatie
eenmaal ernstig uit de hand is gelopen, weinig succes op de lange termijn wordt geboekt.
Vooral waar het ernstig en persistent delinquent gedrag betreft hebben
de vele dadergerichte behandelingsprogramma's zelden langdurige effecten en men is nauwelijks in staat een eenmaal begonnen criminele
carrière werkelijk te stoppen (Lipton, Martinson e.a., 1975; Clarke en
Cornish, 1975; Lipsey, 1992; Lipsey en Wilson, 1993; MacKenzie, 1991;
MacKenzie en Souryal, 1992). Gezien in het licht van de toename van
gewelddadig optreden van jeugdigen, de toename van de meisjescriminaliteit en het hoge criminaliteitsniveau onder sommige groepen
allochtone jongeren, is dit een verontrustende vaststelling.
In dit opzicht is justitie er al langer van overtuigd dat voorkémen beter
is dan genezen en die overtuiging heeft onder meer geleid tot het grootschalig preventiebeleid dat zijn startpunt vond in het beleidsplan
Samenleving en criminaliteit en geïnspireerd was door de rapporten van
de Commissie Roethof (1981 en 1983). Vooral op het terrein van de preventie van de veel voorkomende 'gelegenheids'-criminaliteit heeft dit
beleid aanzienlijke successen geboekt en het is inmiddels breed veran• De auteur is als hoogleraar jeugdcriminologie verbonden aan de universiteit van Lausanne,
Zwitserland. Daarnaast is zij werkzaam bij de vakgroep criminologie van de Rijksuniversiteit
Leiden. Dit artikel is een bewerking van de nota Jeugd en gezin; preventie vanuit een
justitieel perspectief die zij schreef in opdracht van de Directie Beleid van het ministerie van
Justitie. De nota is per fax. 070 - 3707594 te bestellen bij de Directie voorlichting van het
ministerie van Justitie.
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kerd in het lokale gemeentelijke beleid (Polder en Van Vlaardingen,
1992).
Anders is het echter gesteld met de zogenaamde 'harde kern', dat wil
zeggen de stelselmatige daders van ernstiger vormen van jeugdcriminaliteit. Waar met betrekking tot de lichtere jeugddelinquentie talrijke initiatieven ontwikkeld zijn, zoals Halt-projecten en werk- en leerprojecten, blijkt de preventie van ernstig delinquent gedrag tot nu toe
niet succesvol. De belangrijkste redenen voor dit gebrek aan succes zijn
de relatief korte duur van de meeste behandelingen, het gebrek aan aantoonbaar effectieve behandelingsmethoden en het feit dat justitieingrijpen bij deze groep te laat komt, namelijk op het moment dat jeugdigen in hun meest actieve criminele periode aankomen.
Ernstig crimineel gedrag komt meestal eerst voor vanaf het veertiende,
vijftiende jaar. Adolescenten die een aantal successen boeken op het criminele pad zijn al helemaal niet gemakkelijk van hun - vooralsnog belonende - levenswijze af te brengen. Bovendien is de plasticiteit en beïnvloedbaarheid van de mens het grootst bij jonge kinderen tussen zo'n
twee en acht jaar en ze neemt met de jaren af om plaats te maken voor
een zekere rigiditeit (Olweus, 1979; Huesmann e.a., 1984; Eron, 1990;
Gottfredson en Hirschi, 1990). Ingrijpen op latere leeftijd heeft dan ook
veelal slechts kortdurende effecten.
Het ligt daarom voor de hand te zoeken naar vroegtijdige preventiemaatregelen, die met meer succes zouden kunnen worden aangewend
zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Dit veronderstelt echter
twee voorwaarden. De eerste is dat men het er over eens kan worden wat
de voornaamste oorzaken zijn van ernstig crimineel gedrag. En de
tweede is dat men dit gedrag met enige zekerheid kan voorspellen.
In het nu volgende zal ik eerst aandacht besteden aan de oorzaken van
ernstige delinquentie en aan de voorspelbaarheid daarvan. Vervolgens
zal ik een aantal succesrijke preventieve programma's bespreken. Daarna
zal ik ingaan op de uitgangspunten van een justitieel preventief gezinsbeleid en de praktische aangrijpingspunten daarvoor. Daartoe behoort
een voorstel voor het experimenteel uitproberen van preventieve
programma's, alsmede de organisatie van dat programma. Ten slotte zullen enige aanbevelingen voor de recrutering van kinderen en gezinnen
besproken worden.
Oorzaken van ernstig delinquent gedrag

In de eerste plaats zijn er een aantal, ten dele aangeboren, kindfactoren
die een risico vormen voor later optredende delinquentie. Dit zijn bij
voorbeeld impulsiviteit, sterke prikkelbaarheid, ADHD (Attention
deficit/Hyperactivity disorder), extraversie en een laag IQ. Die factoren
kunnen leiden tot probleemgedrag thuis en op school. Deze kinderen
worden vaak 'moeilijk opvoedbaar' genoemd en komen dan in het speciaal onderwijs terecht.
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Probleem daarbij is dat anti-sociaal en agressief gedrag zeer stabiele
kenmerken zijn die grote invloed hebben op later gedrag (Olweus, 1979;
Huesmann, 1984; Loeber, 1991). Het is echter van belang er op te wijzen
dat deze factoren niet automatisch tot criminaliteit leiden: de helft van
de kinderen met gedragsproblemen groeit daar vanzelf weer uit (Rutter
en Giller, 1983; Loeber en Stouthamer-Loeber, 1986).
Of er een ontwikkeling naar criminaliteit plaats zal vinden hangt sterk
af van het samenspel tussen die kindfactoren en de omgeving van het
kind. In die omgeving zijn natuurlijk de ouders het belangrijkst. In dit
opzicht zijn de volgende omstandigheden vooral ongunstig (Loeber,
1987, 1991):
- kinderen met gedragsproblemen op meerdere fronten, zowel thuis als
op school;
- kinderen met frequent en intensief probleemgedrag dat al op vroege
leeftijd is ontstaan;
- kinderen die een gevarieerd patroon van gedragsproblemen vertonen;
- kinderen die niet alleen hyperactief zijn, maar die ook grote moeite
hebben zich te concentreren.
Naast ldndfactoren zijn er ook gezinsfactoren die een rol spelen bij het
ontstaan van crimineel gedrag. Daarbij maken we een onderscheid tussen de gezinsstructuur en de kwaliteit van het gezin.
Het gezin dat uiteengevallen is door scheiding, verlating of dood van
één der ouders houdt slechts zwak verband met criminaliteit (Nye, 1958;
Hirschi, 1969; Wilkinson, 1980; Ranldn, 1983; Johnson, 1986; Morash en
Rucker, 1989). Er is vooral een samenhang met probleemgedragingen als
spijbelen, slechte prestaties op school, van huis weglopen en gebruik van
soft drugs (Wells en Rankin, 1991; Rutenfrans en Terlouw, 1994).
Het buitenshuis werken van de moeder houdt evenmin verband met
delinquent gedrag van de kinderen, op voorwaarde dat voor adequate
opvang is gezorgd tijdens haar afwezigheid (Glueck en Glueck, 1950;
Hirschi, 1969; Junger-Tas, 1977; Riley en Shaw, 1985).
Veel belangrijker dan de structuur van het gezin is echter de kwaliteit
er van. Zo is gebrekkig toezicht en controle één van de sterkste voorspellers van delinquentie (Hirschi, 1969; West en Farrington, 1973; Rutter
en Giller, 1983; Riley en Shaw, 1985; Junger-Tas, 1988). Ook inconsistente
discipline, veelal gepaard gaande met harde fysieke disciplineringsmethoden, hangt samen met delinquent gedrag (Wells en Rankin, 1988).
Bovendien is de grens tussen dit soort discipline en kindermishandeling
slechts een dunne lijn en kinderen die verwaarloosd en mishandeld worden lopen later een aanzienlijk risico om met justitie in aanraking te komen voor een geweldsdelict (Straus, 1980; Sedlak, 1991). Overigens
brengt mishandeling ook een groter risico op depressie en (pogingen) tot
zelfmoord met zich mee.
Met betrekking tot latere criminaliteit wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het verwaarlozend gezin, waar ouders weinig toezicht uit-
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oefenen en weinig tijd met hen doorbrengen; het conflictgezin waar
voortdurend ruzies en geweld voorkomen en discipline gewelddadig en
ineffectief is; het deviante gezin, dat delinquent gedrag, zoals vechten,
helen en stelen, tolereert of heimelijk aanmoedigt; en het ontwrichte gezin, waarin huwelijksconflicten vóór en na de scheiding grote problemen
in de opvoeding veroorzaken (Loeber en Stouthamer-Loeber, 1986; Loeber, 1987).
Tenslotte zijn ook stedelijke omgeving en woonbuurt van belang voor
het evenwichtig opgroeien van kinderen. Gezinnen in de grote steden
worden vaker getroffen door werkloosheid, slechte huisvesting, armoede,
psychische problemen, huwelijksmoeilijkheden, alcoholisme en criminaliteit. Bovendien worden vervallen buurten vaak geteisterd door vandalisme en drugshandel, rommel en vuile spuiten op straat, dicht getimmerde huizen, prostitutie en criminaliteit: niet bepaald een geschikt
milieu om kinderen in op te voeden.
Achtergrondfactoren die verband houden met delinquent gedrag van
kinderen zijn onder meer: te kleine en slechte woning, het uiteenvallen
van het gezin, uitkeringsafhankelijkheid, armoede, allochtone status,
dikwijls verhuizen, onregelmatig werk, alcoholisme en criminaliteit van
de ouders. Daarnaast spelen slechte schoolprestaties, een laag ambitieniveau, een hekel hebben aan school, zitten blijven en spijbelen een belangrijke rol (Hirschi, 1969; Junger-Tas, 1977; Laub en Sampson, 1993).
Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat jongeren die een slechte verhouding hebben met hun ouders en op school mislukken, zich via een
proces van zelfselectie aansluiten bij andere marginale en/of delinquente jongeren.
Delinquentie en welzijns- en gezondheidsproblemen

Het is echter van groot belang op te merken dat de achtergrondfactoren
die aan de orde zijn gekomen niet uitsluitend in verband staan met de
ontwikkeling van criminaliteit. Ze houden ook verband met andere negatieve ontwikkelingen, meer speciaal op het terrein van gezondheid en
algemeen welzijn. Bekend is dat een aantal socio-demografische en
sociaal-economische factoren samenhangen met lichamelijke ziektes en
kwalen, geestesziekten en ongelukken. Zo hebben bij voorbeeld jongens
meer ongelukken dan meisjes omdat ze meer geneigd zijn risico's te nemen. Ook etniciteit is een factor: kinderen uit etnische minderheden zijn
vaker slachtoffer van een verkeersongeluk, terwijl het overlijdensrisico
onder jonge kinderen uit etnische groepen ook hoger is dan dat van autochtone kinderen (Junger, 1990; Cummings e.a., 1994).
Hoewel de oorzaken voor deze verschillen niet geheel duidelijk zijn
houden ze waarschijnlijk verband met een zwakke sociale en economische situatie en met gebrekkig ouderlijk toezicht. Weinig inkomen en een
lage opleiding hangen samen met fatale ongelukken door brand, verkeer,
ongelukken in huis, verdrinking en brandwonden. Dit is ook het geval
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wanneer de ouders, met name de moeder, een alcoholprobleem heeft
(Rivera, 1995).
Factoren die goede voorspellers zijn voor criminaliteit, voorspellen
eveneens psychologische en psychiatrische stoornissen in het gezin. Dit
zijn onder meer lage sociaal economische status, een groot gezin,
huwelijksconflicten en gezinsgeweld, criminaliteit van de vader, psychiatrische stoornis van de moeder en ingrijpen van de kinderbescherming.
Kinderen die opgroeien in een gezin met één van deze risicofactoren
hebben geen verhoogd risico op een latere stoornis, maar kinderen met
twee risicofactoren lopen een vier maal groter risico en dat risico wordt
vermenigvuldigd bij elke risicofactor (Rutter, 1979).
Delinquenten blijken vaker dan niet-delinquenten in het ziekenhuis te
worden opgenomen voor ziektes, verwondingen en ongelukken (Farrington, 1995). Ook hebben ze, vergeleken met niet-delinquenten, meer
geestelijke stoornissen, zoals schizofrenie en depressies en lopen ze een
groter risico zelfmoord te plegen (Fergusson en Lynskey, 1995).
Nederlands onderzoek onder jong volwassen gedetineerden bracht
onder meer affectieve stoornissen, angststoornissen en schizofrenie bij
een derde van de onderzochte mannen en verslavingsproblematiek bij
twee derde aan het licht (Bulten e.a., 1992). Ook bij jongeren onder de
achttien jaar werden psychosociale problemen gevonden (Scholte, 1988),
terwijl bij twee derde van een groep van 73 voorgeleide jongeren die een
diagnostisch onderzoek ondergingen psychiatrische stoornissen werden
vastgesteld (Doreleijers, 1995).
Daarnaast vertonen delinquenten uitgesproken riskant verkeersgedrag, zodat ze ook vaker het slachtoffer zijn van verkeers- en andere ongevallen (Gottfredson en Hirschi, 1990; Junger e.a., 1995; Yoshikawa,
1994). Tenslotte hebben delinquenten een groter overlijdensrisico. Dit
laatste hangt onder meer samen met de omstandigheid dat ze meer dan
niet-delinquenten geneigd zijn tot alcohol- en drugsmisbruik (Stattin en
Romelsjfi, 1995).
Preventleprojecten

De meeste preventieprojecten in binnen- en buitenland zijn gericht op
verbetering van de schoolprestaties van bepaalde groepen kinderen. Andere pogen de ouders tot effectievere opvoeders te maken of het disfunctionele gedrag van kinderen te corrigeren. Slechts een minderheid van de
projecten is specifiek gericht op het terugdringen van anti-sociaal, agressief en delinquent gedrag bij kinderen. Daarbij verschillen veelal de doelgroepen in leeftijd, etnische groep en soort risicogroep.
In de Verenigde Staten is een aantal preventieve ouderprojecten ontwikkeld voor ongehuwde jonge tiener-moeders, omdat deze ouders een
verhoogd risico lopen op kindermishandeling en verwaarlozing en de
ontwikkeling van probleemgedrag bij hun kinderen (Lally, Mangione e.a.,
1988; Olds e.a., 1986). Deze projecten omvatten opvang van de baby en
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opvoedingsondersteuning en voorlichting over voeding en verzorging,
terwijl de kinderen op kleuterleeftijd tot hun vijfde jaar een voorschoolsprogramma volgden. Op 13-16-jarige leeftijd bleken er grote verschillen
in contacten met politie en justitie tussen experimentele en controlekinderen te zijn.
Hulp en steun aan alleenstaande moeders is daarom zo nuttig omdat
deze moeders dikwijls aan aanzienlijk meer stressfactoren (laag inkomen, noodzaak tot betaalde arbeid, alleen voor de opvoeding staan, enzovoort) het hoofd moeten bieden dan twee-ouder gezinnen. Onder deze
moeders komen dan ook vaak depressies voor. Deze hebben een negatieve invloed op hun opvoedingsvaardigheden en staan in relatie met het
vóórkomen van kindermishandeling.
In Nederland zijn door het ministerie van VWS een drietal ouder- en
kindprojecten ontwikkeld: Instapje voor kinderen van 1-1 1/2 jaar, Opstapje voor kinderen van 2-4 jaar en Op stap voor kinderen van 4-6 jaar
en hun moeders. De projecten willen de kwaliteit van de opvoeder-kind
relatie verbeteren en de ontwikkeling van het kind stimuleren, met name
bij allochtone gezinnen. De evaluaties van deze projecten tonen gedeeltelijke effecten aan en signaleren nog een aantal problemen die een
goede implementatie in de weg staan (Riksen-Walraven e.a., 1994; Meesters en Kloek, 1993; Eldering e.a., 1992).
Bekend zijn ook de oudertrainingen van de Amerikaan Patterson bij
ouders van anti-sociale en agressieve kinderen. Hierin wordt ouders geleerd hun kind goed te observeren, het gedrag goed te sturen, heldere
regels te stellen, straffen en beloningen steeds aan het gedrag van het
kind te koppelen en over conflicten te onderhandelen om escalatie te
voorkomen (Patterson, 1982, 1992).
Schoolprojecten gericht op 'hoge risico'-adolescenten kunnen effectief
zijn wanneer ze gericht worden op gedragsverandering in termen van
schoolsucces en pro-sociaal gedrag door middel van cognitieve processen (Bry, 1982; Oden e.a., 1992) en wanneer ze bepaalde incentives bieden, zoals het vooruitzicht op een studiebeurs, een kleine vergoeding en
studie-ondersteuning (Hahn e.a., 1994). Dit laatste type project levert
aanzienlijk meer schoolverlaters mèt diploma op en sterke reductie van
criminaliteit (Greenwood e.a., 1996).
De beste resultaten worden geboekt met combinatieprojecten. Deze
richten zich zowel op de ontwikkeling van het kind als op de opvoeding
door de ouders. Bekend op dit terrein zijn het Amerikaanse Head Start
(Zigler en Hall, 1987) en het Perry Pre School project (Schweinhart, 1987;
Schweinhart e.a., 1993). Beide zijn sterk gericht op het vergroten van de
sociale competentie van economisch gedepriveerde allochtone kinderen
van 2-4 jaar en van hun ouders. De kinderen werden langdurig gevolgd
teneinde goed inzicht in de effecten te verkrijgen. Regelmatige evaluaties
toonden blijvende effecten aan in leerprestaties, het afmaken van de
middelbare school, grotere arbeidsdeelname, hoger inkomen en veel
minder contacten met politie en justitie.
-

-
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Resultaten

De meeste op dit terrein ondernomen Amerikaanse projecten waren typische experimenten en er viel wel het één en ander op aan te merken.
Des te opvallender is het dat de resultaten van al die inspanningen zo
vergaand overeenstemmen. Dit feit alleen al moet ons vertrouwen geven
in de waarde van wat deze pilot projecten ons geleerd hebben. De volgende resultaten komen in al het onderzoek naar voren.
In de eerste plaats blijkt dat oudertrainingen effect hebben op
probleemgedrag, cognitieve tekorten en delinquent gedrag van hun kinderen. Daarnaast is een belangrijk effect van begeleiding en training van
jonge (ongehuwde) moeders dat kindermishandeling en verwaarlozing
onder hen aanzienlijk minder vaak voorkomt dan in niet-behandelde
vergelijkbare gezinnen.
Ook is naar voren gekomen dat stimulering van het leervermogen een
gunstig effect heeft op probleemgedrag en delinquentie van kinderen,
terwijl het verhelpen van probleemgedrag op zijn beurt weer effect heeft
op hun leervermogen en op het delinquente gedrag. Vervolgens neemt
de effectiviteit van interventieprogramma's in het algemeen toe naarmate de leeftijd van de doelgroep afneemt, van adolescenten naar kleuters. Analyse van een groot aantal behandelprogramma' heeft aangetoond dat vroegtijdige interventies bij jonge kinderen en hun ouders
aanzienlijk meer en langduriger effecten hebben dan behandeling van
delinquente adolescenten (Lipsey en Wilson, 1993; Tremblay en Craig,
1995).
Verder blijkt dat verschillende programma's die tegelijkertijd worden
ingezet cumulatieve effecten hebben. Het beste voorbeeld hiervan is het
Perry Preschool project: voorschoolse training van kleuters en tevens
beïnvloeding van de opvoeding door middel van wekelijkse contacten
met de ouders, hebben niet alleen positieve lange termijn effecten gehad
op delinquentie maar ook op een heel scala van sociale en economische
factoren, zowel tijdens de adolescentie als bij het bereiken van de volwassenheid.
Het onderzoek heeft eveneens aangetoond dat zelfs waar het om adolescenten gaat sommige preventieprogramma's wel degelijk effect hebben. Kenmerkend voor deze projecten is het feit dat ze direct aansluiten
bij acute problemen van jongeren op school en thuis en dat ze additionele stimulering bieden om de jongeren tot deelname te motiveren.
Tenslotte hebben preventieve interventieprogramma's belangrijke andere baten dan alleen de reductie van crimineel gedrag: het opleidingspeil gaat omhoog, de arbeidsparticipatie neemt toe, het inkomen wordt
hoger, de uitkeringsafhankelijkheid neemt af en gezondheid en welzijn
nemen toe.
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Een justitieel preventief gezinsbeleid
Het lijdt geen twijfel dat Justitie groot belang heeft bij een goed ontwikkeld preventiebeleid dat zich richt op kind en gezin. Justitie beoogt daarmee twee doelstellingen te realiseren. De eerste doelstelling is dat, zoals
de situationele preventie van de zogenaamde 'veelvoorkomende' criminaliteit een vast onderdeel is geworden van het gehele landelijke en lokale overheidsbeleid, of het nu gaat om ruimtelijke ordening dan wel om
sociale woningbouw of het openbaar vervoer, preventie van criminaliteit
eveneens een vast onderdeel wordt van elk preventief jeugdbeleid.
Het kan in het jeugdbeleid en de jeugdzorg niet alleen gaan om verbetering van de gezondheid, vermindering van leerachterstand en vergroting van participatie en welzijn. Het gaat er ook om te voorkomen dat
een aanzienlijk deel van de allochtone en autochtone jongeren in zwak
sociale stedelijke wijken steeds verder afglijdt naar een criminele levenswijze. Bij alle plannen die op provinciaal-, gemeentelijk- en wijkniveau
ten aanzien van jeugd en gezin worden ontwikkeld, behoort ook preventie van delinquentie als een vanzelfsprekende zorg en verantwoordelijkheid betrokken te worden.
De tweede doelstelling is dat preventieprogranuna's zich altijd zowel
op de kinderen als op hun ouders moeten richten, omdat niet alleen cognitieve vaardigheden en de sociale competentie van de kinderen ontwikkeld moeten worden, maar ook de noodzakelijke opvoedingsvaardigheden van de ouders. Het wekt op zijn minst verbazing dat,
ondanks een overvloed aan onderzoeksresultaten in de vele WVCpublikaties over de Op-Stap projecten en over preventieprogramma's
voor peuters en allochtone kinderen, gebrekkige socialisatie door de
ouders als één der oorzaken voor leer- en gedragsproblemen nergens
genoemd wordt (Verhaak e.a., 1992; Veen, 1994; Van Baardewijk, 1992;
Bouma e.a., 1992; Eldering e.a., 1992; Hubbard e.a., 1994; WVC, 1994).
Begeleiding en sturing, toezicht en disciplinering zijn essentiële onderdelen van een effectieve socialisatie, dat wil zeggen een socialisatie
die het kind voorbereidt op effectieve participatie in sociale instituties,
zoals bij voorbeeld de school en in de samenleving als geheel. Deze vaardigheden kunnen door adequate oudertraining gunstig beïnvloed worden.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat een dergelijke combinatie van
programma's met betrekking tot het latere gedrag van het kind veel effectiever is dan elk programma afzonderlijk (Yoshikawa, 1994). Voorwaarde
is evenwel dat het ouderprogramma aanzienlijk gestructureerder en
directiever is dan wat tot nog toe in de door Onderwijs en VWS geïnitieerde projecten werd gedaan. Daar ging het overwegend om speel- en
opvoedingsvoorlichting en deelname was in sterke mate vrijblijvend.
Evaluatiestudies geven aan dat een preventiebeleid zich bij voorkeur
zou moeten richten op de volgende doelgroepen:
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- projecten die zowel vóér als na de geboorte zorg, opvoedingsondersteuning (en beroepstraining) geven aan jonge (ongehuwde) moeders-,
- relatief langdurige projecten gericht op (allochtone) jonge kinderen en
hun ouders die voorzien in een opvoedings- en instructieprogramma in
crèche, dagopvang, peuterspeelplaats, kleuterschool en lagere school
van hoge kwaliteit en die oudertraining en emotionele opvoedingsondersteuning bieden aan ouders ten behoeve van een goede socialisatie
en gunstige ontwikkeling van hun kind;
- projecten gericht op adolescenten, met name uit minderheidsgroepen,
die hen aanspreken op hun problemen op school en thuis en die hen
weten te motiveren en te stimuleren om hun opleiding en beroepsscholing af te maken (graduation incentives).
Programma's die steun geven aan gezinnen en preventieprogranuna's op
school zijn het meest effectief als ze ondersteund en gecompleteerd worden door een omgeving die door middel van situationele preventie en
informele sociale controle de gelegenheid voor criminaliteit terugdringt.
Deze drie aspecten zijn allen noodzakelijk en ze bevestigen een reeds in
de jaren tachtig ingezet preventiebeleid dat er toe strekt preventie in het
lokale beleid te verankeren. In dit opzicht zijn aanzienlijke resultaten
geboekt, zoals onder meer blijkt uit initiatieven als netwerkvorming op
lokaal niveau tot uiting komend in samenwerking van bestuur,
gezondheidsdiensten, hulpverlening, politie en justitie bij de bestrijding
van jeugddelinquentie en geweld in het gezin, de invoering van wijkpolitie, de inzet van huismeesters in wooncomplexen, de opzet van een
breed net van lokale Halt-bureaus.
Een omgeving die gekenmerkt wordt door armoede, slechte behuizing,
grote werkloosheid waaronder ook jeugdwerkloosheid, een dichte concentratie van drugdealers en overlastgevende druggebruikers, veel criminaliteit en een groot aantal criminele jongeren, kan onmogelijk leiden tot
een harmonische ontwikkeling van jonge kinderen. Een dergelijke omgeving is stressverhogend en gezinsvijandig en maakt dat veel ouders, al
dan niet uit minderheidsgroepen, hun opvoedingstaak als een te zware
opgave te beschouwen.
Aangrijpingspunten

Ons land heeft een lange traditie met betrekking tot preventie op velerlei
terreinen. Met name waar het om de volksgezondheid gaat bestaat een
heel net van preventieve voorzieningen, zoals de prenatale zorg en de
Consultatiebureaus, die er toe hebben bijgedragen dat ons land één van
de laagste kindersterftecijfers heeft, en laagdrempelige gezondheidsvoorzieningen voor jongeren. Daarnaast bestaat er een net van eenvoudig toegankelijke hulpverleningsinstellingen en zijn er ook op het gebied
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van het onderwijs talloze initiatieven ontwikkeld om kinderen te begeleiden in hun gang door dit instituut.
Toch is het zo dat zowel de toename als de verandering in de (jeugd-)
criminaliteit en meer bepaald de vraag op welke wijze ernstiger vormen
van criminaliteit zijn te voorkomen ons voor nieuwe problemen stelt.
Een manier om deze problemen aan te pakken is om een specifiek preventief beleid te ontwikkelen dat gericht is op kwetsbare gezinnen en
hun kinderen. Zo'n beleid moet er toe bijdragen dat de kinderen zich
later in de samenleving kunnen handhaven, daar op positieve wijze in
participeren en geen criminele levensstijl zullen ontwikkelen.
In het nu volgende zal, op grond van ervaringen in binnen- en buitenland en wetenschappelijke effectevaluaties, een voorstel gedaan worden
voor een programma dat in dit opzicht goede perspectieven biedt.
Daarna zal worden bezien in welk omgevings- en organisatie-kader een
dergelijk beleid zou kunnen worden ontwikkeld.
Een vroegtijdig interventieprogramma
Oudertraining
Opvoedingsondersteuning en oudertraining zijn van belang voor een
aantal groepen ouders. Een eerste groep wordt gevormd door jonge
tienermoeders. Dit is een zeer kwetsbare groep, met name waar het gaat
om kindermishandeling, maar ook wat het toekomstig (probleem)gedrag
van hun kinderen betreft. Deze groep heeft niet alleen behoefte aan begeleiding vóór en na de bevalling maar ook ten aanzien van verzorging
en opvoeding van hun baby. Bovendien moet mogelijk voorzien worden
in adequate beroepsvorming voor de jonge moeder met het oog op latere
toetreding tot de arbeidsmarkt. Naast de tienermoeders zou ook speciale
aandacht gegeven moeten worden aan jonge alleenstaande ouders,
meestal moeders. Zowel de grotere stress waaronder deze moeders opereren als gevoelens van onvermogen maken dat zij het opvoeden van
hun kinderen als extra zwaar ervaren.
Een tweede kwetsbare groep omvat jonge allochtone ouders. Hier gaat
het niet zozeer om begeleiding rond bevalling of bij de babyverzorging.
Wanneer men er voor kan zorgen dat de moeders regelmatig het consultatiebureau bezoeken zou dit voldoende moeten zijn. Hier liggen de
moeilijkheden echter vooral in het voorschoolse- en in het schooltraject.
Steeds weer blijken deze kinderen, als ze naar de basisschool gaan zowel
leerachterstand als een groot gebrek aan sociale competentie te hebben
opgelopen, factoren die beide verband houden met delinquentie. Hoe
ouder de kinderen worden hoe moeilijker het wordt om deze tekorten te
verhelpen. Gezien de sterke samenhang tussen gezinsopvoeding en delinquent gedrag ligt hier een evidente noodzaak tot preventieve actie.
Oudertraining is echter niet alleen geïndiceerd ten aanzien van allochtone ouders, ook autochtone ouders waarvan de kinderen al in de
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kleuterleeftijd gedragsproblemen te zien geven zouden een doelgroep
voor preventieve activiteiten behoren te vormen.
Opvoedingsondersteuning zou echter meer behoren te zijn dan gerichtheid op 'sensitieve responsiviteit', die tot nu toe kenmerkend is voor
de benadering in de gezinsgerichte stimuleringsprogramma's voor jonge
kinderen. Een dergelijke benadering is nuttig maar ontoereikend voor
een effectieve beïnvloeding van het ouderlijk opvoedingspatroon. Om tot
een aanpak te komen die pro-sociaal gedrag en sociale competentie bevordert en probleem- of anti-sociaal gedrag terugdringt zou de oudertraining ten minste aan de volgende, op sociale leerprincipes gebaseerde, eisen moeten voldoen: het moet ouders leren hun kind goed te
observeren en er adequaat toezicht op uit te oefenen, hun kind te begeleiden en te sturen (monitoring, pro-sociaal gedrag aan te moedigen en
te belonen en anti-sociaal gedrag te herkennen en daar op juiste - niet
gewelddadige - wijze te reageren door middel aangepaste straffen.
Voorschoolse en schoolse instructie
In dit opzicht is in ons land al vrij veel ervaring opgedaan en zijn evaluaties verricht met betrekking tot de bijdrage van peuterspeelzalen, Instapje, Op-Stap-projecten en het onderwijsvoorrangsbeleid. Hieruit zijn
een aantal knelpunten naar voren gekomen en door de onderzoekers
nuttige en bruikbare suggesties gedaan.
Ten aanzien van peuterspeelzalen werd opgemerkt dat er in sommige
plaatsen onvoldoende van zijn zodat aan de vraag Met beantwoord kan
worden, terwijl het kwalificatieniveau van de leidsters onvoldoende is.
Een bijkomend probleem is dat men in de kinderopvang lange tijd huiverig heeft gestaan tegenover een planmatige, programmatische aanpak,
terwijl kinderen in achterstandssituaties waarschijnlijk meer gebaat zijn
bij een gestructureerde aanpak dan bij een aanpak waarbij veel aan de
kinderen zelf wordt overgelaten. Ook is het dikwijls heel moeilijk om de
specifieke doelgroep van allochtone ouders te bereiken en hen er toe te
brengen van deze voorziening gebruik te maken (Veen, 1994).
De volgende aanbevelingen zijn gedaan ten aanzien van speciale
programma's in peuterspeelzaal en kinderopvang in het algemeen:
- de opleiding van leidsters dient verbeterd ten aanzien van de vroegkinderlijke ontwikkeling en waar het allochtone kinderen betreft; verdergaande scholing en deslcundigheidsbevordering is eveneens noodzakelijk;
- er zou een meer gestructureerde en doelgerichte methodiek ontwikkeld
moeten worden;
- wil men werkelijk meetbare effecten bereiken dan zou het -te geringe aantal uren dat de kinderen in de peuterspeelzaal doorbrengen moeten
worden verhoogd;
Wat Op-Stap projecten betreft zijn de volgende conclusies en aanbevelin-

gen van belang (Eldering, e.a., 1992)
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- naast het gezinsinterventieprogramma zou een center-based programma ontwikkeld moeten worden voor jonge kinderen. Hierbij zou
gebruik gemaakt kunnen worden van onderwijsassistenten en/of hulpmoeders;
- meer energie zou gestoken moeten worden in het werven, scholen en
behouden van buurtmoeders, omdat deze een cruciale rol spelen met
betrekking tot het volgen, superviseren en controleren van de participerende moeders;
- wil men blijvende resultaten boeken dan zou de gezinsinterventie geïntensiveerd moeten worden en de projectperiode verlengd;
- meer aandacht moet gegeven worden aan de Nederlandse taalontwikkeling.
Wat betekent dit nu voor de ontwikkeling van een vroegtijdig delinquentie preventiebeleid? Op grond van wat er op dit terrein experimenteel op
effectiviteit getoetst en bekend is zou men kunnen overwegen om in enkele sociaal-zwakke stedelijke wijken een pilotproject op te zetten dat
een combinatie vormt van een voorschools stimuleringsprogramma en
een oudertraining onder de deelnemende gezinnen.
Wat het voorschoolse programma betreft zou aangesloten kunnen
worden bij de ervaring van de peuterspeelzalen, de Op-Stap projecten en
projecten als het Rotterdamse KEA (Hoogendijk en Wolfgram, 1995). De
oudertraining zou apart ontwikkeld moeten worden, waarbij projecten
die in het buitenland getoetst en effectief bevonden zijn mogelijk als leidraad kunnen dienen. Ook kan aangesloten worden bij de in ons land ontwikkelde en reeds toegepaste video hometraining projecten.
Van cruciaal belang hierbij is dat de projecten wetenschappelijk geëvalueerd worden. Dit betekent dat er naast de experimentele groep een
controlegroep gevormd moet worden, dat er een vóórmeting en een nameting gedaan wordt en dat beide groepen kinderen gedurende relatief
lange tijd gevolgd worden. Doel hiervan is zowel meer kennis over de
projectmethodiek en opvoedingseffecten te verkrijgen als lange termijn
effecten ten aanzien van criminaliteit, opleiding, arbeidsparticipatie, gezondheid en welzijn aan het licht te brengen.
Preventie in de wijk

In dit opzicht is er sinds de jaren tachtig in de meeste gemeenten reeds
veel gedaan op het terrein van ruimtelijke ordening, een veiliger woonomgeving in (hoogbouw) wooncomplexen en in winkelcentra. Toch is
het wellicht nuttig nog eens te wijzen op de volgende elementen die voor
een preventief jeugd- en gezinsbeleid van belang zijn.
Zo moet het ontwerpen van hoogbouw en nieuwbouwwijken met betrekking tot overzichtelijkheid, toegankelijkheid, open plekken, tunneltjes, verlichting en dergelijke de aandacht blijven vragen, zodat in die
wijken natuurlijke, informele sociale controle op kinderen en jongeren
mogelijk blijft. Belangrijk is ook de sociale samenstelling van een wijk,
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met name het aantal uitkeringsafhankelijken en de verhouding van het
aantal kinderen tot het aantal volwassenen (Utting e.a., 1993). Dit laatste
zou enigermate gestuurd kunnen worden door de woningbouwcorporaties in het kader van hun plaatsingsbeleid.
Wijkpolitie kan een essentiële bijdrage leveren tot veiliger wijken,
vooral met betrekking tot zaken als overlast van jongeren, openbare
dronkenschap, drugsoverlast, vandalisme, autosloop, vervuiling en verloedering. De beste resultaten worden in dit verband bereikt als de politie hecht samenwerkt met openbare gemeentelijke diensten en met
gezonheids- en hulpverleningsinstanties.
Van belang zijn verder goede wijkvoorzieningen voor de jeugd, zoals
speelplaatsen, jeugdclubs en jongerencentra met vakantie- en zomeractiviteiten. In het kader van samenwerking tussen hulpverlening, politie
en justitie valt ook te denken aan een steunpunt voor jongeren in de
wijk, waar ze hulp en advies kunnen krijgen bij problemen in gezin,
school en werkkring en waar bij voorbeeld - naast de Halt verwijzing ook een mediation-project opgezet zou kunnen worden dat bij lichte delicten - in het kader van een politie-sepot - bemiddelt tussen jeugdige
dader en slachtoffer.
Tenslotte zou bezien moeten worden of men in dit opzicht geen groter
beroep zou kunnen doen op vrijwilligers. Wellicht bestaat juist op wijkniveau wel degelijk belangstelling voor vrijwilligerswerk ten behoeve van
het plaatselijke jeugdbeleid.
Organisatie van het programma

Het is duidelijk dat de uitwerking en toepassing van een preventief
gezinsbeleid op het lokale vlak dient te gebeuren. Op 2 december 1994 is,
naar aanleiding van het Regeringsstandpunt Regie in de jeugdzorg, een
Stuurgroep ingesteld waarin de departementen van VWS, Justitie en
OCW, de provincies, de grote steden en het veld vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast is een projectgroep 'Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid' geïnstalleerd die moet fungeren als aanjager en braintrust van
lokaal preventief jeugdbeleid (Activiteitenplan, 1996). Daartoe wil de
projectgroep gemeenten handreikingen bieden om: tot afspraken met
voorzieningen te komen over een gezamenlijke aanpak en
verantwoordelijkheidsverdeling; voorzieningen te stimuleren hun aanbod op de vragen en behoeften van jeugd en opvoeders af te stemmen;
zicht te krijgen op aanbod en gebruik van voorzieningen.
In dit verband valt het volgende scenario voor de ontwikkeling van een
vroegtijdig preventiebeleid te overwegen. De Stuurgroep zou - in overleg
met de projectgroep - een subsidiebedrag beschikbaar kunnen stellen
voor de ontwikkeling op lokaal niveau van een all-round preventief
gezins- en jeugdprogramma dat uit een aantal onderdelen bestaat:
- hulp en opvoedingsondersteuning aan jonge tienermoeders;
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- voorschools stimuleringsprogramma voor 2-4 jarigen gecombineerd
met oudertraining;
- cognitief stimuleringsprogramma voor 4-8 jarigen gecombineerd met
oudertraining;
- speciale schoolprojecten voor allochtone adolescenten;
- de ontwikkeling van wijksteunpunten voor jongeren.
Het is duidelijk dat het vooral de grote en middelgrote steden zijn die de
grootste behoefte hebben aan dergelijke projecten. Uitvoering ervan in
het kader van het grote stedenbeleid ligt daarom voor de hand. Hierbij
dient tevens de sociaal-economische gezinscontext van de wijken waarin
het programma zal worden uitgevoerd te worden betrokken.
De gemeentelijk overheid zou samen met stadsdeelraden en/of wijkraden een plaatselijk platform moeten oprichten waarin alle instanties die
zich met kind en gezin bezighouden - onderwijs, gezondheid, welzijn,
hulpverlening, politie en justitie - zitting hebben, alsmede één of meer
wetenschappers, en die als een soort begeleidingscommissie voor het
programma kan functioneren. Dit platform zou aan bepaalde wetenschappers en praktijkwerkers, die op dit gebied hun sporen hebben verdiend, opdracht kunnen verlenen één of meerdere onderdelen van het
preventieprogramma te ontwikkelen. De ontwikkelde plannen worden
vervolgens aan de projectgroep voorgelegd die de Stuurgroep adviseert
over eventuele subsidiëring. Met nadruk dient nogmaals onderstreept
dat het platform bij zijn oordeelsvorming niet alleen naar de inhoudelijke kwaliteit van de projecten moet kijken maar evenzeer naar de kwaliteit van het bijbehorende evaluatie-onderzoek en de voorziene followup.

De recrutering van kinderen en gezinnen
Overpredictie

Voorspellingen van delinquent gedrag zijn niet zodanig betrouwbaar dat
men deze zou kunnen gebruiken om individuele kinderen en hun gezinnen voor vroegtijdige interventie te selecteren. Slechts een klein percentage van kinderen die op 8-10 jarige leeftijd heel lastig zijn, gaan later
delicten plegen. Hoewel er bij kinderen een grote continuïteit in het gedrag is, treedt tegelijkertijd bij veel kinderen een soort 'rijpingsproces' op
waardoor eerdere voorspellingen gebaseerd op probleemgedrag niet uitkomen. Met andere woorden er is aanzienlijke 'overpredictie'.
Van belang voor een goede predictie is vooral de cumulatie van risicofactoren. Daarbij moet men zich niet verlaten op slechts één maar op
meerdere informatiebronnen (Patterson, 1994). Over het algemeen blijkt
dat hoe langer de periode waarover men voorspellingen doet, hoe onzekerder de resultaten (Farrington, 1986).
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Daarom moet men zich hoeden voor een al te overijverig preventiebeleid waarbij men kinderen en gezinnen selecteert uitsluitend op grond
van een statistisch risico op later crimineel gedrag. In feite zou men terughoudend moeten zijn met het selecteren van individuele kinderen of
gezinnen, maar men zou veeleer groepen, zoals bepaalde scholen of wijken, kunnen benaderen bij wie men redelijkerwijs latere problemen kan
voorspellen. Dit zou kunnen via de school, de kerk of de moskee, het
consultatiebureau, crèche of dagverblijf.
Van buitengewoon belang is de ouders er van te overtuigen dat het
preventieproject hun kinderen betere kansen en toekomstperspectieven
zal bieden, ouders bij het project te betrekken en hen beslissingsbevoegdheid te geven over bepaalde aspecten ervan. Ervaring in het buitenland leert dat dit zeer goed mogelijk is. Van verder belang is hoe de
gemeenschap tegen de projecten aankijkt. Beschouwt men ze als nuttig
en ondersteunend, als iets dat 'goed is voor jou en je kind', dan wordt
deelname wenselijk in plaats van stigmatiserend (Hawkins e.a., 1987).
Vrijwillige of gedwongen deelname?

Hoe zou men te werk kunnen gaan bij de werving van de kinderen en
gezinnen die men in aanmerking vindt komen voor vroegtijdige interventie? De beste benadering lijkt vooralsnog een genuanceerde drie sporen aanpak Kort gezegd komt die er op neer dat er een globaal onderscheid gemaakt wordt in de ernst van de signalen die ingrijpen zouden
kunnen rechtvaardigen.
Jonge allochtone ouders en jonge alleenstaande oudersvormen een eerste doelgroep. Voor zover zich hier geen duidelijke problemen aandienen
kunnen deze gezinnen uitsluitend op volstrekt vrijwillige basis geworven
worden. Elementen die een belangrijke rol kunnen spelen bij een succesvolle werving is de algemene betrokkenheid van ouders bij het toekomstig welzijn, gezondheid en schoolsucces van hun kinderen, de mate
waarin men hen metterdaad bij het project betrekt, de aansluiting bij
praktische vragen en problemen die ouders bij de opvoeding van hun
kinderen hebben en de mate waarin men met name allochtone ouders
duidelijk kan maken dat opvoeding van hun kind tot participatie in de
Nederlandse samenleving een zware opgave is, waarbij best wat hulp te
gebruiken is.
Sommige groepen ouders - met name bepaalde allochtone groepen zijn heel moeilijk te bewegen tot deelname aan vroegtijdige preventieprojecten. Het valt te overwegen om deze ouders een zekere - bescheiden - stimuleringspremie aan te bieden om ze op die manier tot deelname te brengen (participatie-incentive). Een dergelijke aanpak is
binnen een experimenteel pilot-project zeker te rechtvaardigen.
De tweede doelgroep bestaat uit jonge tienermoeders en uit - allochtone en autochtone - ouders waarvan de kinderen al in de kleuterleeftijd
gedragsproblemen geven en die overwegend naar het speciaal onderwijs
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worden verwezen. Bij deze groep zijn de risico's voor latere ernstiger problemen aanzienlijk hoger dan bij de eerste groep en daarom zou op deze
ouders een zekere drang uitgeoefend mogen worden tot deelname aan
een preventief programma. Dit zou bij voorbeeld kunnen worden gedaan
door aan jonge tienermoeders duidelijk te maken dat de gemeenschap
bereid is haar een (bijstands)uitkering te verstrekken maar dan ook van
haar verwacht dat ze naar de toekomst kijkt en van haar kant eveneens
bereidheid toont de steun van een gezinsprogramma en eventuele
beroepsscholing te accepteren.
Waar het kinderen met gedragsproblemen betreft zou men mogen verwachten dat opvoedingsondersteuning gemakkelijker door de ouders
wordt aanvaard. De praktijk wijst uit dat dit ook dikwijls het geval is. Ook
hier kan preventieve interventie veel latere kosten, zoals van het speciaal
onderwijs, de gezondheidsdiensten, hulpverlening en kinderbescherming, voorkomen en dit rechtvaardigt derhalve een zekere drang tot
deelname aan het project.
Het uitoefenen van een zekere drang komt sommigen wellicht Met
zeer sympathiek over. Toch mag er in dit verband op worden gewezen
dat te laat ingrijpen waar al duidelijke tekenen zijn voor disfunctioneren,
niet alleen voor de gemeenschap maar ook voor de betreffende kinderen
en hun gezinnen zeer hoge kosten met zich meebrengt in termen van
welzijn en geluk Voor beide genoemde doelgroepen geldt echter dat het
wervingprobleem het beste is op te lossen door preventieprojecten in
een bepaalde wijk aan alle 2-4 en 4-8 jarigen van specifieke peuterspeelplaatsen en basisscholen en hun ouders aan te bieden en een zodanige
uitgangssituatie te scheppen dat dan ook alle kinderen en gezinnen hieraan deelnemen.
De derde doelgroep tenslotte bestaat uit ouders van kinderen die op
grond van specifieke problemen gemeld zijn aan de Raad voor de Kinderbescherming. In dit geval zouden politie, Raad en eventueel de kinderrechter het gezin kunnen melden bij een preventief project. Hoewel men
in zo'n geval van regelrechte dwang moet spreken, zou men dit, net als
bij Halt of het sepot onder voorwaarden van de Officier van justitie, in de
vorm van een voorwaardelijke beslissing 'om erger te voorkomen' kunnen gieten: wanneer het programma goed gevolgd wordt en kind en gezin er wel bij varen dan vervalt verder ingrijpen en is het niet nodig om
nog een maatregel van kinderbescherming te nemen. Strikt genomen is
hier geen sprake van ongerechtvaardigde dwang omdat er in dit geval al
beroep gedaan is op kinderbeschermingsinstanties.
Tenslotte
Bij de bestrijding van criminaliteit - of het nu om de zogenaamde 'kleine'
criminaliteit dan wel om de georganiseerde criminaliteit gaat - is sinds
een jaar of tien het besef doorgedrongen dat preventie vele malen effectiever is dan repressie. Hoewel repressie om een groot aantal redenen
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noodzakelijk blijft, is men er van overtuigd geraakt dat criminaliteit beter
beheerst en onder controle gehouden kan worden door een gericht preventief beleid dan door met een reactie te wachten tot het kwaad eenmaal is geschied.
Op deze weg zijn op bepaalde terreinen, zoals het terugdringen van de
gelegenheid tot het plegen van delicten, al heel wat vorderingen gemaakt. Veel van de ontwikkelde maatregelen werden rechtstreeks gericht
op jonge gelegenheidsdaders en hebben in dit opzicht tot goede resultaten geleid.
Nu lijkt de tijd rijp om ook een preventiebeleid te ontwikkelen voor die
leef- en gezinsomstandigheden die een aanzienlijk risico in zich dragen
te leiden tot ernstig en langdurig crimineel gedrag. Ook in andere landen
komt een vergelijkbaar streven naar voren en een aantal van hen ging
ons bij de ontwikkeling van zulke preventieprojecten al voor.
Een dergelijk preventiebeleid zal een belangrijke en wellicht essentiële
bijdrage leveren aan de reductie van ernstiger vormen van criminaliteit.
Het moet echter duidelijk zijn dat het niet de panacee is voor alle
criminaliteitsproblemen. Ook zo'n preventiebeleid is niet bij machte om
voor meer werkgelegenheid voor jongeren te zorgen, eventuele discriminatoire praktijken van werkgevers te beïnvloeden of de participatie van
allochtone jongeren in de Nederlandse samenleving te bevorderen.
Wel kan een preventief jeugd- en gezinsbeleid er toe bijdragen dat in
bepaalde wijken in de binnensteden de ernstige criminaliteit afneemt en
beter beheersbaar wordt, dat de leefbaarheid in die wijken toeneemt en
dat een aantal kinderen niet de weg zal opgaan van een leven in criminaliteit, van drank- en drugsmisbruik, van lichamelijke ziekte en geestelijke
stoornis. Dat lijkt meer dan genoeg reden om voor zo'n beleid te kiezen.
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Pedagogische preventie
Mogelijkheden en beperkingen
dr. P.P. Goudena *

Op 13 december 1930 kwam in Amsterdam het Psychiatrisch-Juridisch
Gezelschap bijeen. De psychiater Meijers hield een lezing getiteld De
geestelijke hygiëne en hare beteekenis voor onze samenleving. In zijn voordracht ging Meijers in op de zogenaamde 'Mental Hygiene Movement',
een Amerikaanse stroming die het belang van preventie in de geestelijke
gezondheidszorg sterk benadrukte. Meijers vroeg zich onder andere af,
wat er te doen valt ten aanzien van de 'a- of antisociale jeugd, ter voorkoming van geestelijke en maatschappelijke onvolwaardigheid op lateren
leeftijd'.
Hij stelde dat 'wij dan zullen moeten beginnen met het moeilijk opvoedbare kind met al zijn aanpassingsfouten in het gezin, de school en in
de groote maatschappij en binnen onze beschouwingen betrekken de
vele jeugdconflicten voor en in de puberteit, conflicten welke evenzeer
gevolgen zijn van persoonlijke eigenschappen veroorzaakt door aanleg
en opvoeding, - juister verwaarlozing - als van milieu-invloeden in het
algemeen' (Meijers, 1931, p. 8).
In de discussie na afloop van de lezing nam de pedagoog Faber het
woord. Faber vatte de resultaten van en door hem in Rotterdam en Amsterdam uitgevoerd onderzoek samen: kinderen die antisociaal gedrag
vertoonden kwamen uit grote gezinnen met een lage sociaaleconomische status, de woonsituatie van deze gezinnen was slecht, het
gezinsleven bleek vaak ontwricht te zijn.
Tot slot voegde Faber de geachte inleider toe: 'Hij heeft wel betoogd
dat we onze kinderen vroegtijdiger moeten behandelen, maar hij heeft er
niet op gewezen hoe wij die kinderen ter behandeling zullen krijgen. Vele
ouders onderkennen de moeilijkheden veel te laat en voor onze schoolgaande jeugd zullen wij dan ook de medewerking moeten hebben van de
school' (Meijers, 1931, pp. 13-14).
Vijfenzestig jaar later kunnen we constateren dat Meijers op modern
aandoende wijze kind, gezin en omgeving en hun onderlinge wisselwerking besprak en dat Faber in grote lijnen factoren benoemde die we tegenwoordig als 'bedreigend' bestempelen. Faber's vraag, hoe we tot preventieve interventies kunnen komen, is nog steeds actueel. Immers,
hoewel tegenwoordig meer gedetailleerde kennis beschikbaar is over de
normale en gestoorde ontwikkeling van kinderen en over de invloeden
• De auteur is ontwikkelingspsycholoog en psychotherapeut Hij is werkzaam als universitair
hoofddocent aan de Vakgroep pedagogiek van de Universiteit Utrecht
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die daarop werkzaam zijn, is de strategische vraag hoe die ontwikkeling
bij grote groepen kinderen positief beïnvloed kan worden nog steeds een
lastige.
Pedagogische preventie omvat die activiteiten die de ontwikkeling van
kinderen positief stimuleren en de kans op een problematische ontwikkeling minimaliseren. Met de term 'pedagogisch' wordt benadrukt dat
kinderen door opvoeders beïnvloed kunnen worden. Ook klinkt in deze
term een normatieve achtergrond door: pedagogische preventie is gebaseerd op ideeën over wat een optimaal ontwikkelingsverloop voor ldnderen inhoudt. Dat impliceert dat men ook een beeld moet hebben van de
risicofactoren die zich in de ontwikkeling van kinderen kunnen voordoen.
In deze bijdrage gaan wij op bovengenoemde punten nader in. Allereerst komen de begrippen 'ontwikkelingsopgaven' en 'opvoedingsopgaven' aan de orde, daarna een aantal determinanten van de ontwikkeling van kinderen, en het begrippenpaar 'bedreigende en beschermende
factoren'. Aan de hand van deze ingrediënten wordt een kader voor pedagogische preventie geschetst. Het slotdeel van deze bijdrage bestaat uit
een concretisering van pedagogische preventie in het licht van
overheidsbemoeienis. Met name het spanningsveld tussen wat wenselijk
en wat haalbaar is krijgt daarin aandacht.
Ontwikkelingsopgaven en opvoedingsopgaven

Zonder een opvatting over wat een optimaal ontwikkelingsverloop voor
kinderen inhoudt, is het ons inziens niet mogelijk tot zinvolle preventieve maatregelen te komen. Hoe zou je, zonder zo'n opvatting, kunnen
bepalen welke zaken voor een kind waardevol zijn, of waartegen het beschermd moet worden? Ook bij de studie van psychopathologie bij kinderen speelt het 'normativiteitsprobleem' een rol.
De afgelopen vijftien jaar heeft zich op het gebied van onderzoek van
de problematische ontwikkeling van kinderen een discipline gevormd,
die aangeduid wordt met de term 'ontwikkelingspsychopathologie' (zie
bij voorbeeld Lewis en Miller, 1990). In de ontwikkelingspsychopathologie wordt het verband tussen normale en gestoorde ontwikkeling bestudeerd.
Een centraal begrip is in dat verband 'ontwikkelingsopgave'. Met
ontwikkelingsopgave wordt een thema aangeduid, dat voor het kind in
een bepaalde periode van zijn of haar leven verschijnt en dat door het
kind beheerst moet worden, wil het kind zich optimaal verder ontwikkelen. Een voorbeeld van een ontwikkelingsopgave is 'het aangaan van een
veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeder'. Deze opgave speelt vanaf
het einde van het eerste levensjaar.
Over deze ontwikkelingsopgave is veel onderzoek gedaan, dat het belang van het hebben van een goede relatie met minimaal één opvoeder
onderstreept. Een ander voorbeeld van een ontwikkelingsopgave is 'om-
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gaan met leeftijdsgenoten'. Uit een groot aantal onderzoeken (zie bij
voorbeeld Asher en Coie, 1990) blijkt dat kinderen die deze opgave niet
goed leren beheersen, hetgeen bij voorbeeld naar voren kan komen uit
het feit dat zij door leefdjdsgenoten verworpen worden, een verhoogde
kans op latere problemen hebben. Een laatste voorbeeld van een
ontwikkelingsopgave is 'leren lezen, schrijven en rekenen'. Het behoeft
geen betoog dat het niet goed leren beheersen van deze vaardigheden
een ernstige handicap bij later maatschappelijk functioneren tot gevolg
heeft.
Hoe kan een kind nu optimaal een ontwikkelingsopgave leren beheersen? Daarvoor is de hulp van opvoeders nodig. Complementair aan
ontwikkelingsopgave kunnen wij het begrip 'opvoedingsopgave' onderscheiden. Met opvoedingsopgave bedoelen wij die pedagogische activiteiten en voorzieningen, die het Wind helpen een ontwikkelingsopgave te
leren beheersen. Het door het kind aangaan van een veilige
gehechtheidsrelatie met een opvoeder wordt bevorderd wanneer de opvoeder sensitief reageert op de signalen van het kind, dat wil zeggen de
uiteenlopende behoeften van het kind alert opmerkt en daarop gepast
reageert.
Een opvoeder die het kind geen aandacht geeft, verwaarloost of mishandelt, maakt het voor het betreffende kind vrijwel onmogelijk een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeder aan te gaan. Het leren omgaan
met leeftijdsgenoten wordt voor het kind gemakkelijker wanneer het
kind in een democratisch opvoedingsmilieu opgroeit en wanneer de opvoeders voor het kind mogelijkheden verschaffen om constructief met
leeftijdsgenoten om te gaan. Een autoritair opvoedingsklimaat, waarin
fysieke straffen regel zijn, of sociaal isolement van het gezin hebben
daarentegen een negatieve uitwerking.
De ontwikkelingsopgave leren lezen, schrijven en rekenen wordt door
kinderen meestal onder de knie gekregen in de schoolsituatie. Dat betekent dat een opvoedingsopgave niet altijd aan de primaire opvoeder gekoppeld hoeft te zijn. Problemen die kinderen ondervinden bij het leren
van schoolse vaardigheden kunnen door de slechte kwaliteit van het onderwijs veroorzaakt worden, maar ook door kindgebonden factoren, zoals het onvermogen om je enige tijd op een taak te concentreren. Een
andere factor die in dit verband van invloed kan zijn is het contrast tussen thuissituatie en school, zoals bij kinderen uit allochtone gezinnen
het geval kan zijn.
In het bovenstaande hebben we exemplarisch slechts enkele
ontwikkelings- en opvoedingsopgaven de revue laten passeren. Een vollediger bespreking is te vinden in Goudena (1994). Uit de voorbeelden
zal niettemin duidelijk zijn geworden dat kinderen niet vanzelfsprekend
ontwikkelingsopgaven leren beheersen. Kinderen kunnen in hun ontwikkeling bedreigd worden, maar tijdens bedreiging kan er ook bescherming zijn. Op deze thematiek gaan wij hierna dieper in.
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Bedreiging en bescherming

Hoewel opvoeders een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen,
zijn zij bepaald niet de enigen die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Op een wat abstracter niveau kunnen we de volgende 'determinanten' van de ontwikkeling van kinderen onderscheiden: opvoeding,
opvoederskenmerken, gezinskenmerken, omgevingsfactoren, schoolkenmerken en kindkenmerken (Rispens, Goudena e.a., 1994).
Opvoeding is niet uitsluitend gekoppeld aan primaire opvoeders. Ook
leerkrachten, grootouders, of beroepsopvoeders in een instituut kunnen
opvoedend handelen. Met opvoederskenmerken worden die aspecten
van opvoeders bedoeld, die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Te denken valt aan persoonlijkheidskenmerken van de opvoeder
of aan opvoedingskwaliteiten. Gezinskenmerken omvatten bij voorbeeld
het gezinsklimaat, de gezinssamenstelling en de socio-economische status van het gezin. Omgevingsfactoren hebben betrekking op kenmerken
van de buurt waar het kind woont, sociale contacten buitenshuis, en dergelijke. Schoolkenmerken betreffen onder andere de organisatie van de
school, aantal leerlingen en kwaliteit van het onderwijs. Kindkenmerken
zijn bij voorbeeld temperamentstype, intelligentieniveau en aanwezigheid van psychopathologie.
De bovengenoemde determinanten doen zowel afzonderlijk als in samenhang hun invloed op de ontwikkeling van kinderen gelden. Binnen
elk van deze zes clusters kunnen wij bedreigende en beschermende factoren lokaliseren. Met 'bedreigend' worden die factoren bedoeld, die een
negatief effect op de ontwikkeling van kinderen hebben. Als 'beschermend' worden die factoren omschreven, die het effect van bedreigende
factoren verminderen of te niet doen. Bescherming bestaat in dit conceptuele kader dus niet los van bedreiging (Rutter, 1987).
Binnen het cluster kindkenmerken zijn prematuriteit en moeilijk temperament voorbeelden van bedreigende factoren. Op het analyseniveau
van opvoederskenmerken is psychopathologie van de ouder(s), zoals een
langdurige depressie, een voorbeeld van een bedreigende factor. Op
gezinsniveau is fysiek geweld bedreigend, zoals een uitgebreide
onderzoeksliteratuur over kindermishandeling laat zien. Op het niveau
van de omgeving zijn slechte huisvesting en maatschappelijk isolement
van het gezin bedreigende factoren, evenals een schoolsituatie waarin
het kind door een 'zondebokpositie' geïsoleerd raakt.
Een andere invalshoek om bedreigende factoren te bezien is het onderzoek van variabelen die gerelateerd zijn aan een bepaalde stoornis.
Zo ordende Taylor (1994) een aantal aspecten die gerelateerd zijn aan
gedragsstoornissen (overtreden van sociale regels). Taylor constateert
dat kinderen die gedragsstoornissen vertonen, vaak van het mannelijk
geslacht zijn, lage scores op IQ- en neuropsychologische tests hebben,
fysiek sterk zijn, en een moeilijk temperament hebben.
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Op het niveau van opvoeders, gezin en omgeving stelt Taylor vast dat
kinderen met gedragsstoornissen vaak conflicten tussen de ouders hebben meegemaakt, door hun ouders verworpen worden, fysiek gestraft
worden, dwingend of juist toegeeflijk worden opgevoed, uit relatief grote
gezinnen komen met een lage socio-economische status, antisociale verwanten hebben, en in een stadsomgeving wonen. Met name de rol van /
'verwerpende en dwingende gezinsinteracties' lijkt (in negatieve zin) ,van
belang te zijn. Bovendien is het zo dat bij de aanwezigheid van meerdere
bedreigende factoren het negatieve effect sterker toeneemt dan de som
der afzonderlijke effecten. Ook ligt het voor de hand dat somínige bedreigende factoren als cluster aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van
`gezinsgeweld' is het waarschijnlijk dat er 'dwingend opvoedersgedrag'
vertoond wordt.
Beschermende factoren hebben betrekking op die factoren die een
tegenwicht bieden tegen bedreiging. Op het niveau van lcindkenmerken
is 'intelligentie' een voorbeeld van een beschermende factor. Naarmate
het kind slimmer is en betere schoolprestaties levert, zou het minder nadelige gevolgen ondervinden van belastende omstandigheden. Op
gezinsniveau is het voor het kind van belang met minimaal één ouder
een goede relatie te hebben. Dat beperkt het negatieve effect van bij
voorbeeld huwelijksproblemen.
Op het niveau van de omgeving kan sociale steun een beschermende
factor zijn. Bij voorbeeld bij echtscheidingsproblematiek kan deze factor
werkzaam zijn. Ook de school kan voor kinderen met een problematische gezinsachtergrond een beschermende werking hebben (een uitgebreidere bespreking van beschermende en bedreigende factoren is te
vinden in Groenendaal en Van Yperen, 1994).
Voor een goed begrip van het bovenstaande kader is het overigens van
belang er op te wijzen dat de gegevens over bedreigende en beschermende factoren merendeels verzameld zijn bij grote groepen kinderen.
Dat impliceert derhalve dat, als we over het effect van een bepaalde factor spreken, we het over kans-uitspraken hebben en niet over de voorspelling van de levensloop van één kind. Ook is over de processen die bij
bedreiging en bescherming op individueel niveau werkzaam zijn vrijwel
niets bekend (Luthar en Zigler, 1991).
Preventie
Preventieve activiteiten kunnen zich op allerlei terreinen afspelen. In
deze bijdrage beperken we ons tot de preventie van psychosociale problemen van kinderen. Dat zijn problemen, waarvan we aannemen dat
deze in hoge mate bepaald of versterkt worden door omgevingsfactoren,
met name door opvoeding en onderwijs. Een gangbare indeling van deze
problemen is die in internaliserende, externaliserende en gemengde problematiek Internaliserende problematiek betreft bij voorbeeld angst en
depressie, extemaliserende problematiek onder andere hyperactiviteit
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en gedragsstoornissen, en gemengde problematiek verwijst naar bij
voorbeeld seksuele problemen.
De zes determinanten van de kinderlijke ontwikkeling en de begrippen
'bedreiging' en 'bescherming' die hiervoor werden besproken bieden,
tezamen met de begrippen 'ontwikkelingsopgaven' en 'opvoedingsopgaven' het kader van waaruit over preventie nagedacht kan worden.
Daarbij is het van belang een onderscheid te maken tussen primaire en
secundaire preventie. Met primaire preventie doelt men op het voorkémen dat problemen tot ontwikkeling komen, met secundaire preventie
op het vroegtijdig opsporen en behandelen van problemen.
Laten we dit preventiekader eens concretiseren aan de hand van de
problematiek gedragsstoornissen, die hiervoor al aan bod kwam. Indien
men preventieve activiteiten ten aanzien van gedragsstoornissen wil ontplooien, dient men zich in de eerste plaats grondig te verdiepen in het
kennisbestand dat over het ontstaan van deze problematiek aanwezig is.
Met welke ontwikkelingsopgaven hangen bij voorbeeld het ontstaan en
verloop van gedragsstoornissen samen?
In de literatuur over dit onderwerp komen de volgende ontwikkelingsopgaven aan de orde: veilige gehechtheid, impulscontrole en intemalisatie van maatschappelijke regels, decentratie (het je kunnen verplaatsen
in het gezichtspunt van een ander) en constructief omgaan met leeftijdsgenoten (de Wit, Goudena e.a., 1994). Redenerend vanuit het geschetste
kader houdt dit in dat men in het bijzonder nastreeft dat kinderen veilig
gehecht zijn, hun impulsen goed leren beheersen en zich maatschappelijke regels eigen maken, zich in een ander kunnen verplaatsen, en goed
met leeftijdsgenoten om kunnen gaan. Factoren die de ontwikkeling van
kinderen in dit opzicht bedreigen, zal men trachten te elimineren.
Die eliminatie zal echter niet altijd mogelijk of eenvoudig zijn. Op het
niveau van 'kind' doemen al de eerste problemen op. De oververtegenwoordiging van jongens in de categorie kinderen met gedragsstoornissen
is alleen via sekse-wijziging te beïnvloeden en moeilijk temperament lijkt
evenmin een kandidaat voor eliminatie. Bedreigende factoren op het
niveau van opvoeders en gezin lijken een geschikter doelwit voor preventieve activiteiten. Bij opvoeders krijgen we echter te maken met hun bereidheid tot participatie in preventieve activiteiten. Op het niveau van
school en omgeving lijken er meer preventieve mogelijkheden te zijn.
Deze komen hierna aan bod.
Bij secundaire preventie van gedragsstoornissen gaat het om het
vroegtijdig onderkennen van dit type problematiek en daarop aansluitende interventies. Bij onderkenning kan men denken aan het vaststellen
van die gedragingen van kinderen, die onder de noemer 'overtreden van
sociale regels' vallen. Men kan echter vanuit een ontwikkelingsperspectief ook alert zijn op het niet goed beheersen van de eerder genoemde ontwikkelingsopgaven en, aansluitend daarop, op het tekort
schieten van opvoedingsvaardigheden bij de ouders. Veilige gehechtheid
kan een aandachtspunt zijn op het consultatiebureau.
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Impulscontrole, het zich voegen naar maatschappelijke regels en het
constructief omgaan met leeftijdsgenoten kunnen in de schoolcontext
aandacht krijgen. Afgezien nog van de vraag, of vroegtijdige onderkenning van gedragsstoornissen betrouwbaar is uit te voeren, verschijnt bij
het tweede onderdeel van secundaire preventie, namelijk interventie,
opnieuw het probleem of de primaire opvoeders tot participatie in interventies en tot verandering van hun opvoedersgedrag, dat immers samenhangt met de betreffende problematiek, bereid zijn.
Samenvattend kunnen we stellen dat preventieve activiteiten ten aanzien van een bepaald type psychosociale problematiek altijd gebaseerd
moeten zijn op een grondige analyse van het kennisbestand op het betreffende gebied. Daaruit vloeit echter niet automatisch de te volgen
preventie-strategie voort, met name omdat sommige bedreigende factoren niet of niet eenvoudig te elimineren zijn en omdat in veel gevallen
niet zonder meer op de participatie van ouders gerekend kan worden.
Met deze kanttekeningen als achtergrond gaan wij hierna nader in op de
vraag hoe dan van overheidswege op preventief gebied het beste opgetreden kan worden.
Overheidsbemoeienis en preventie

Zoals werd aangegeven zijn opvoedingsopgaven vooral de verantwoordelijkheid van het primaire opvoedingsmilieu. De constatering dat dit
milieu (de clusters: opvoeding, opvoederskenmerken en gezin) in dit opzicht soms te kort schiet, kan niet automatisch tot de conclusie leiden
dat het primaire opvoedingsmilieu het hoofddoel van preventieve activiteiten moet zijn. Immers, zoals hiervoor al werd aangegeven, krijgt men
zowel bij primaire als bij secundaire preventie te maken met de bereidheid van ouders om te participeren in preventieprogramma's.
Bij primaire preventie doet zich bovendien het probleem voor dat men
het opvoedingsmilieu van optimale kwaliteit wil maken om problemen
in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen. Binnen het terrein van
het primaire opvoedingsmilieu lijkt een dwingend aanbod vanuit de
overheid aan de opvoeders ongewenst. Wel moeten aan ouders duidelijk
wegen worden geboden om hulp te kunnen vragen. Dit zou zowel moeten gelden als er nog geen psychosociale problemen bij het kind zijn
(primaire preventie) als wanneer dit wel het geval is (secundaire preventie). In de schoolsituatie (die ook als een opvoedingssituatie - 'het tweede
milieu' - beschouwd kan worden) kan de overheid veel dwingender preventief optreden.
Bij het uitstippelen van een overheidsstrategie op het gebied van preventie van psychosociale problemen bij kinderen spelen twee met elkaar
verbonden vragen een rol. In de eerste plaats betreft dit de afweging of
men bepaalde preventie-activiteiten zonder meer aanbiedt of slechts op
verzoek verstrekt. Zo worden 'echtparen die een buitenlands kind willen
adopteren' verplicht om voorafgaand aan adoptie een cursus over dit
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onderwerp te volgen. De achterliggende gedachte is uiteraard om de
risico's na adoptie te verminderen.
Zoals eerder werd aangegeven, is het echter niet gewenst om bij primaire preventie zonder meer van een dwingend aanbod uit gaan. Het
woord 'gewenst' in de voorgaande zin geeft aan dat hier sprake is van een
evaluatieve uitspraak. Dit leidt ons naar het tweede vraagstuk welke
sociaal-politieke uitgangspunten hanteert men bij preventie van psychosociale problemen? Het citaat van Meijers aan het begin van deze bijdrage liet zien dat in de jaren dertig de belangstelling met name uitging
naar kinderen met gedragsstoornissen ('externaliserende problematiek).
Vanuit een algemeen ontwikkelingsperspectief is het echter net zo vanzelfsprekend om de aandacht te richten op kinderen met internaliserende of gemengde problematiek. Een sociaal-politieke overweging
om preventie van psychosociale problematiek in het algemeen na te streven zou kunnen zijn dat men het welbevinden van kinderen als centrale
doelstelling van preventieve activiteiten beschouwt.
Het Kopp project
-

Een voorbeeld van een preventieproject dat zich duidelijk op het welbevinden van kinderen richt is het Kopp project: 'Kinderen van ouders met
psychiatrische problematiek' (Dekkers en Kavelaars, 1994), dat vanuit
Riagg-verband wordt uitgevoerd. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt
dat kinderen van ouders met ernstige psychische stoornissen een sterk
verhoogde kans op psychosociale problemen hebben. Vanuit preventief
oogpunt is er dus alle reden om tot actie over te gaan.
Ouders met psychiatrische problematiek blijken grote moeite te hebben met hun opvoedingstaken. Hun gedrag kan voor het kind onvoorspelbaar of bedreigend zijn. Het zou van een te utopische instelling getuigen om slechts de ouders als doelgroep te nemen en hun
psychiatrische problematiek als te elimineren probleem op te vatten. In
het Kopp project worden zowel kinderen als ouders als doelgroep beschouwd. Daarnaast wordt de hulpverlening aan de ouders en de sociale
omgeving van het gezin bij de preventieve activiteiten betrokken. Binnen
het kader van de bestaande hulpverlening aan de ouder(s) worden de
programmatische activiteiten aan het gezin aangeboden. Aan de kinderen wordt, afgestemd op hun ontwikkelingsniveau, uitleg gegeven over
de problemen van hun ouder(s). Ook wordt getracht de kinderen meer
middelen te geven om met de moeilijke thuissituatie om te gaan. In dit
project staat dus niet het elimineren van bedreiging centraal, maar het
vergroten van bescherming.
Uit het voorgaande voorbeeld wordt duidelijk, dat men bij een specifieke doelgroep opvoeders, waarvan men aanneemt dat de kinderen een
sterk verhoogd risico op het krijgen van psychosociale problemen hebben, tot een aanbod van preventieve maatregelen kan overgaan. Andere
voorbeelden in dit verband zijn het programma Instapje, gericht op laag
-

-
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opgeleide Surinaamse ouders met kinderen in de leeftijdsperiode van 12
tot 18 maanden (Riksen-Walraven, 1994) en OpStap, gericht op moeders,
die behoren tot relatief kansarme groepen in de samenleving, en hun
vier- tot zesjarige kinderen (Rispens, Groenestege e.a., 1994).
Een veilig schoolklimaat

Wanneer men het welbevinden van het kind als centraal uitgangspunt
neemt bij preventieve activiteiten, kan men zich afvragen of ook andere
determinanten dan de clusters opvoeding, opvoederskenmerken en gezin als ingang voor een preventief beleid kunnen dienen. De clusters
school en omgeving behoren in dat verband tot de mogelijkheden.
School- en omgevingsfactoren worden immers geacht van invloed te zijn
op de ontwikkeling van kinderen.
Wat betreft het cluster school zijn recente ontwikkelingen met betrekking tot het thema 'pesten op school' interessant. In navolging van vergelijkbare projecten in het buitenland (bij voorbeeld Noorwegen: Olweus,
1992) zijn in Nederland vanuit verschillende GGZ-instanties
programma's ontwikkeld om pesten op school tegen te gaan (Landelijk
Centrum GVO, 1992). Een belangrijk kenmerk van deze programma's is
dat zij niet alleen tijdelijke interventie bieden, maar ook structurele wijzigingen in de schoolsituatie trachten te bewerkstelligen: het creëren van
een veilig klimaat voor leerlingen. Veilig betekent in dit kader: gevrijwaard blijven van geweld van medeleerlingen.
Olweus, de bekendste onderzoeker op het gebied van pesten, geeft
(onder andere) de volgende kenmerken van de prototypische (mannelijke) pestkop:
- fysiek sterker dan het slachtoffer;
- grote behoefte om andere kinderen te overheersen, zichzelf te bewijzen
met macht en dreigementen;
- impulsiviteit, moeite zich aan regels te houden, lage frustratiedrempel;
- weinig inlevingsvermogen ten aanzien van de kinderen die getreiterd
worden;
- niet angstig of onzeker;
- een relatief positiefzelfbeeld (Olweus, 1992).
Olweus noemt bovendien de volgende opvoedingsgedragingen van
ouders van agressieve jongens: een gebrek aan warmte en betrokkenheid
bij het kind; goedkeuring van het agressieve gedrag van het kind; het
veelvuldig gebruik van machtsmiddelen tijdens de opvoeding, zoals fysieke straffen.
Het is niet moeilijk in de bovenstaande kenmerken de eerder gegeven
en aan Taylor ontleende schets van kinderen met gedragsstoornissen en
hun gezin van herkomst te herkennen. Het doelwit van de preventieve
activiteiten is in het programma van Olweus en in vergelijkbare
programma's echter niet primair het opvoedingsgedrag van de ouders,
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maar de schoolcontext. Van daaruit: kunnen ouders op het gedrag van
hun kind worden aangesproken. Olweus neemt als uitgangspunt voor
zijn programma om een schoolomgeving te scheppen, die enerzijds gekarakteriseerd wordt door warmte, positieve belangstelling en betrokkenheid van volwassenen en anderzijds door het stellen van expliciete
regels ten aanzien van onacceptabel sociaal gedrag. In feite probeert
Olweus dus in de schoolsituatie (het tweede milieu) een positieve
opvoedingsomgeving te scheppen, die in het primaire milieu van sommige leerlingen ontbreekt.
Wat betreft het cluster omgeving is beleidsmatig vooral 'sociale steun'
een belangrijk thema. Dit kan zowel ten aanzien van kinderen als van
ouders worden uitgewerkt, bij voorbeeld in de vorm van voorzieningen
die op verzoek van betrokkenen hulp kunnen bieden. Een voorbeeld met
betrekking tot kinderen is de Kindertelefoon. Voor ouders kunnen instanties op het gebied van de (Geestelijke) Gezondheidszorg tot dit domein worden gerekend. Binnen deze instellingen worden op preventie
gerichte cursussen en programma's opgezet.
Deelname vindt op vrijwillige basis plaats. Op dit ogenblik bestaat er
in Nederland op dit terrein een breed scala aan activiteiten, met betrekking tot onderwerpen variërend van 'problemen in de opvoeding van
pubers' tot 'echtscheiding en kinderen'. Ook worden meer algemeen gerichte programma's aangeboden, bij voorbeeld ouderprogranuna's (Van
Londen-Barentsen en Van Londen, 1994) en 'hometraining' (Jansma,
1994).
Slotopmerkingen

In deze bijdrage is een model van de kinderlijke ontwikkeling geschetst,
waarin de begrippen ontwikkelings- en opvoedingsopgaven, determinanten van de ontwikkeling, en bedreigende en beschermende factoren
een belangrijke rol spelen. Dit model kan verbonden worden met pedagogische preventie, waarbij het welbevinden van kinderen de toetssteen
voor het effect van deze preventieve activiteiten zou kunnen zijn.
Uit een dergelijk preventiekader vloeit echter niet zonder meer voort
hoe de overheid op preventiegebied beleidsmatig zou moeten opereren.
In de eerste plaats heeft dit, zoals eerder uiteen werd gezet, te maken met
het probleem of men ouders kan motiveren deel te nemen aan op hen
gerichte preventie-activiteiten. Indien bij sommige activiteiten niet of
nauwelijks van vrijwillige participatie sprake is, is het zinloos deze te
continueren.
In de tweede plaats spelen sociaal-politieke overwegingen een rol. Hoe
belangrijk vindt men het dat een bepaalde problematiek bij kinderen wel
of niet voorkomt? Hoever vindt men dat men mag gaan bij het dwingend
introduceren van preventieve activiteiten? Binnen het in deze bijdrage
aangegeven preventiekader zijn geen criteria aanwezig aan de hand
waarvan men hierover een beslissing kan nemen.
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Toch zijn er ten aanzien van deze problemen enige constructieve opmerkingen te maken. Wanneer er sprake is van een bedreigende opvoedingsssituatie, is het ook mogelijk de preventieve activiteit op een ander
cluster dan de triade opvoeding-opvoederskenmerken-gezin te richten.
Zoals eerder werd aangegeven, valt te denken aan de school (bij voorbeeld: preventie van pesten) en de omgeving (bij voorbeeld: sociale
steun). Op deze wijze omzeilt men het probleem van ouderparticipatie.
Met betrekking tot sociaal-politieke afwegingen is het van belang dat
bij het denken over preventie als minimum-optie respect voor de rechten
van het kind gehanteerd wordt. In feite gebeurt dit al op gezinsniveau
wanneer in een bijzonder slechte opvoedingssituatie de Raad voor de
Kinderbescherming tot interventie overgaat.
Het rechten-aspect kan echter nog verder doordacht worden. In het
door de Verenigde Naties opgestelde Verdrag inzake de rechten van het
kind, dat in 1990 in werking trad, wordt een drietal categorieën met betrekking tot rechten onderscheiden: voorzieningen (bij voorbeeld recht
op onderwijs, recht op vrije tijd, spel en cultuur), bescherming (bij voorbeeld bescherming tegen geweld) en participatie (bij voorbeeld recht op
vrijheid van vereniging). Het zou de moeite waard zijn om in de Nederlandse situatie na te gaan in hoeverre de rechten van kinderen binnen de
domeinen opvoeding/gezin, school en omgeving voldoende gewaarborgd zijn. Met de bescherming van het kind tegen geweld in de schoolsituatie is bij voorbeeld nog maar nauwelijks een begin gemaakt. Dit
geldt evenzeer voor het stimuleren van de integratie van (allochtone)
kinderen in het onderwijs (zoals het programma OpStap beoogt).
Rechten van kinderen, belangen van kinderen en het welbevinden van
kinderen zijn verre van toevallig met elkaar verbonden. Op het terrein
van de preventie van psychosociale problemen van kinderen lijkt die gedachte, tegen de achtergrond van de mogelijkheden en beperkingen van
pedagogische preventie die in deze bijdrage werden geschetst, een geschikte leidraad voor overheidsbemoeienis.

Literatuur
Asher, S.R., ED. Cele (red)
Peer rejection in childhood
Cambridge, Cambridge University
Press, 1990

Dekkers, B., M. Kavelaars
Preventie van problemen bij kinderen
van ouders met psychiatrische
problematiek
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Van kindmodel naar modelkind,
Groningen, Stichting Kinderstudies,
1994, pp. 101 -1 22

Pedagogische pn3ventie

Goudena, P.P.
Ontwikkelingsopgaven en opvoedingsopgaven
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994, pp. 59-70
Groenendaal, J.H.A. TA van Yperen
Beschermende en bedreigende factoren
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994, pp. 90-117
Jansma, J.B.M.
Gezinsprogramma's
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994, pp. 194-207
Landelijk Centrum GVO
Pesten op school aangepakt; overzicht
van onderwijsleermateneal en
achtergrondinformatie
Utrecht, 1992
Lewis, M., S.M. Miller (red.)
Handbook of developmental psychopathology
New York, Plenum, 1990
Londen-Barentsen, W.M. van, A.
van Londen
Ouderprogramma's
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994, pp. 178-193
Luther, S.S., Zigier
Vulnerability and competence; a review
of research on resilience in childhood
American joumal of orthopsychiatry,
61e jrg., nr. 1, 1991, pp. 6-22

49

Meijers, F.S.
De geestelijke hygiëne en hare
beteekenis voor onze samenleving
Amsterdam, Van Rossen, 1931
Olweus, D.
Treiteren op school
Amersfoort, College, 1992
Riksen-Walraven, J.M.
Van kindmodel naar modelkind in de
vroegkinderlijke periode; Illustratie aan
de hand van het programma instapje'
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Van kindmodel naar modelkind,
Groningen, Stichting Kinderstudies,
1994, pp. 43-57
Rispens, J., P.P. Goudena (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994
Rispens, J., t. Groenestege
Preventie van schoolproblemen
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Preventie van psychosociale problemen
bij kinderen en jeugdigen, Houten/
Zaventem, Bohn Stafleu van Loghum,
1994, pp. 228-241
Ruiler, M.
Psychosocial resilience and protective
mechanisms
American journal of orthopsychiatiy,
57e jrg., nr. 3, 1987, pp. 316-331
Taylor, E.
Risk and protective factors in the
disruptive behaviour disorders
In: Rispens, J., P.P. Goudena e.a. (red.),
Van kindmodel naar modelkind,
Groningen, Stichting Kinderstudies,
1994, pp. 13-32
Wit, CAM. de, P.P. Goudena e.a.
Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief
Gedragstherapie, 27e jrg., nr. 3, 1994,
pp. 215-232

50

Gezinsgerichte interventies
Hulp voor ouders van kinderen met antisociaal gedrag
dr. N.W. Slot*

Ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van hun kinderen.
Als die ontwikkeling problematisch verloopt en de kinderen dermate
ernstig probleemgedrag laten zien dat hulp noodzakelijk wordt, is het
vanzelfsprekend de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de interventie. Antisociaal gedrag wordt echter niet alleen door de ouders bepaald
maar ook door andere factoren. In dit artikel wordt besproken hoe deze
factoren een plaats in de interventie kunnen krijgen en op welke factoren
een effectieve hulpverleningsinterventie moet worden afgestemd. Ten
slotte wordt een drietal gezinsgerichte interventies beschreven die wat
betreft focus en duur onderling verschillen, te weten Families First, de
cursus Competentievergroting voor Ouder en Kind en Sprint, een studieproject naar preventie en interventie dat onlangs van start is gegaan in
Amsterdam.
De ontwikkeling van antisociaal gedrag
Ligt het aan de ouders?

In navolging van Tolan en Loeber (1993) beschouwen we antisociaal gedrag als een variëteit van meer of minder ernstige, al dan niet strafbare
vormen van agressief en aanstootgevend gedrag die kunnen resulteren in
geestelijk of lichamelijk lijden van anderen. Dit gedrag ontstaat vaak al
op jonge leeftijd. Dan gaat het om koppig tegendraads gedrag, agressie,
liegen en diefstalletjes. Veel kinderen met dit soort probleemgedrag komen daar uit zichzelf, of met extra hulp van opvoeders en hulpverleners
wel overheen. Maar bij een klein proportie gaat het van kwaad tot erger:
het antisociaal gedrag wordt meer gevarieerd, het wordt ernstiger en de
frequentie ervan neemt toe (Loeber en Hay, 1994; Cairns en Cairns, 1994;
Kazdin, 1995).
De ouders van kinderen met antisociaal gedrag worden vaak gezien als
medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de problemen. De literatuur geeft hier ook wel aanleiding toe. In hun overzichtsstudie naar de
predictoren van delinquent gedrag noemen Wilson en Howell (1995) de
volgende ouderkenmerken:
- inadequate prenatale ouderlijke zorg;
• De auteur is werkzaam op de afdeling Gedragstherapie-projecten van het Paedologisch
Instituut te Amsterdam/Duivendrecht

Gezinsgerichte Interventies

51

- afwijzing van het kind;
- inadequaat toezicht op en onvoldoende aandacht voor het kind;
- inconsistente discipline;
- echtelijke ruzies en fysiek geweld;
- mishandeling van het kind.
Farrington (1996) stelde bovendien vast dat criminaliteit van de ouders
en een tekortschietende opvoeding bijdragen tot het delinquent worden
van het kind. Het is echter onjuist om de beïnvloeding door de ouders als
de enige of belangrijkste factor te zien. Er zijn ook andere aspecten van
invloed op het ontstaan van antisociaal gedrag. Hierop wordt elders in
het themanummer uitvoeriger ingegaan. Ze worden hier kort aangestipt
om de interventies die in dit artikel beschreven worden, te positioneren.
Andere factoren

Het is bekend dat bepaalde eigenschappen en gedragingen van het kind
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Een moeilijk temperament van het kind dat zich bij voorbeeld uit in
•
aandachtstekort-stoornissen en overbeweeglijkheid is een aanzienlijke
risicofactor en hetzelfde geldt voor een geringe intelligentie (Farrington,
1996; Doreleijers, 1995).
Daarnaast maken kinderen in ongunstige gezinssituaties zich soms
gedragingen eigen die op de korte termijn voor het kind voordelen bieden maar die op de langere termijn het kind in een negatieve uitzonderingspositie kunnen brengen. Het basismechanisme is negatieve versterking; als het kind iets doet dat de ouder stoort, reageert de ouder met
negatieve stimulatie, bij voorbeeld door te schreeuwen of te slaan. Deze
agressieve reactie wordt gestopt wanneer het kind het gedrag staakt. Dit
mechanisme wordt ook door het kind gehanteerd. Het leert zijn zin te
krijgen of nare gebeurtenissen te ontlopen door probleemgedrag te laten
zien dat bij wijze van 'beloning' gestaakt wordt als de andere partij inbindt (Patterson, 1982).
Maatschappelijke factoren zijn evenzeer van belang. Wahler (1980)
stelde vast dat moeders die een geïsoleerd bestaan leidden een groot risico liepen om in problematische ouder-kind interacties terecht te komen. Andere onderzoekers wezen er op dat factoren als armoede, een
grote omvang van het gezin en slechte behuizing (Farrington, 1996), het
wonen in een gewelddadige buurt (Cooley-Quille, Turner e.a, 1995) bij
kunnen dragen tot het ontstaan van gedragsproblemen en antisociaal
gedrag. Ook stressvolle levensgebeurtenissen hebben een negatieve invloed (Veerman en Ten Brink, 1995).
In verschillende onderzoeken is de negatieve invloed van antisociale
vrienden aangetoond. Junger en Polder (1991) vonden een relatie tussen
het hebben van delinquente vrienden en delinquent gedrag. Longitudinaal onderzoek van Patterson (1993) laat overigens zien dat het hebben
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van delinquente vrienden vooral een negatieve invloed heeft bij jongens
die pas in de vroege adolescentie beginnen met delinquente activiteiten.
Risico-kenmerken van ouders of kinderen al of niet gecombineerd met
risico's in de omgeving leiden niet onvermijdelijk tot de ontwikkeling van
antisociaal gedrag. Uit onderzoek van Werner (1994) blijkt dat protectieve factoren - dat zijn bepaalde positieve aspecten in de omgeving en
gunstige persoonlijkheidskenmerken van kinderen zoals een goed humeur - de negatieve invloeden kunnen neutraliseren (Masten en Coatsworth, 1995).
Van belang zijn ook vaardigheidstekorten en ontwikkelingsachterstanden bij het kind. Kinderen die onvoldoende vaardigheden leren om de voor hen aan de orde zijnde ontwikkelingstaken te vervullen,
zijn minder goed voorbereid voor de volgende fasen in hun leven en lopen risico deviant gedrag te ontwikkelen (De Wit, Van der Veer e.a.,
1995). Voorbeelden van ontwikkelingstaken voor kinderen zijn: het rekening houden met anderen, het vergoten van de onafhankelijkheid ten
opzichte van ouders/opvoeders, het participeren in het basisonderwijs,
het aanknopen en onderhouden van (vriendschappelijke) contacten met
leeftijdsgenoten, het nemen van deel-verantwoordelijkheden in huis en
voor broertjes en zusjes, zelfstandig gebruik van de basale infrastructurele voorzieningen in de samenleving en het maken van keuzes met betrekking tot de eigen veiligheid en gezondheid.
Voor adolescenten gelden weer andere ontwikkelingstaken: het minder afhankelijk worden van de ouders, het zorgen voor een goede lichamelijke conditie, goed uiterlijk en goede voeding en vermijden van overmatige risico's, het ondernemen van activiteiten in de vrije tijd en het
zinvol doorbrengen van de tijd waarin er geen verplichtingen zijn, het
ontdekken wat mogelijkheden en wensen zijn in intieme en seksuele relaties, het opdoen van kennis en vaardigheden om een beroep uit te kunnen oefenen en het maken van een keuze ten aanzien van werk, het leggen van contacten en het sluiten en onderhouden van vriendschappen,
het accepteren van autoriteit en het binnen geldende regels en codes
opkomenvoor eigen belang en het creëren en onderhouden Van een eigen woonsituatie (Slot en Spanjaard, 1995).
Ook het ontwikkelingsniveau van de ouders is van belang en de vraag
hoeverre zij de taken aankunnen die voor hun levensfase kenmerkend
zijn, geldt ook voor hen. Ouders worden vaak te exclusief aangesproken
op de opvoeding. Dit is zeker een heel belangrijke taak, maar ouders met
jonge kinderen staan nog voor tal van andere taken die te maken hebben
met de onderlinge relatie, met seksualiteit, de loopbaan, de relatie met
de (schoon)ouders, met het opbouwen van vriendschappen en sociale
contacten, met het beheer van de financiën en het voeren van het huishouden (Slot en Spanjaard, 1995).
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Overwegingen bij het opzetten van hulp

Hiervoor werd beschreven dat ouders een direct aandeel kunnen hebben
in de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij hun kind. Maar de kwaliteit
van de opvoeding die ouders bieden kan niet los gezien kan worden van
de omgeving rond het gezin en van eventuele risicofactoren. Kenmerken
van het kind, aangeboren of verworven, bepalen eveneens in hoeverre er
sprake zal zijn van een deviante ontwikkeling. Ondanks de aanwezigheid
van ongunstige invloeden kan het verloop van de ontwikkeling toch nog
een gunstige wending nemen als er sprake is van protectieve factoren.
Tenslotte is er op gewezen dat antisociaal gedrag kan ontstaan als het
kind onvoldoende vaardigheden heeft geleerd om de ontwikkelingstaken
te vervullen die kenmerkend zijn voor de leeftijdsfase van het kind. Voor
ouders geldt in grote lijnen hetzelfde: ook zij zullen problematisch functioneren wanneer zij onvoldoende in staat zijn de ontwikkelingstaken te
vervullen die voor hen aan de orde zijn.
Uit dit resumé blijkt wel dat vele factoren de kwaliteit van de interacties tussen ouders en kinderen en de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Voor de onderzoeker die de oorzaken en het verloop van antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren bestudeert, betekent zo'n
veelheid aan factoren een lastig methodologisch probleem. Wie zicht wil
krijgen op de wijze waarop bovengenoemde factoren elkaar beïnvloeden
en op de vraag welke factoren gedurende de ontwikkeling de grootste
invloed hebben, moet longitudinaal onderzoek worden verricht met
grote aantallen gezinnen en jongeren. In de Verenigde Staten loopt een
beperkt aantal van dit soort onderzoeken. Nederlands longitudinaal is
tot dusver uiterst bescheiden van opzet waardoor slechts een beperkt
aantal factoren belicht kan worden.
Voor de hulpverlener is het feit dat de ontwikkeling van antisociaal
gedrag door zo'n veelheid van factoren bepaald wordt echter goed
nieuws. Iedere factor is in principe een aangrijpingspunt voor een
hulpverleningsinterventie. Dit gegeven leidt vervolgens tot de vraag hoe
breed een effectieve hulpverleningsinterventie ingezet moet worden.
Wordt er op één of een beperkt aantal factoren gefocust, of richt men de
interventie tegelijkertijd op meerdere aspecten die mogelijkerwijs bijdragen tot de ontwikkeling van antisociaal gedrag?
Beide benaderingen hebben voor- en nadelen. Bij interventies met een
beperkte focus weet men, in het geval dat ze succesvol zijn, met enige
zekerheid waar het effect aan toe te schrijven valt. Bij brede benaderingen, met meerdere doelstellingen waarbij vaak gebruik gemaakt wordt
van meerdere interventies tegelijkertijd, zijn de succesvolle factoren
moeilijker aan te wijzen. Een ander voordeel van de interventie met een
beperkte focus is de mogelijkheid deze als een 'proefbehandeling' in te
zetten. Soms kunnen ouders en kinderen al snel na een bescheiden interventie zonder verdere hulp op eigen kracht verder. Daar staat tegenover dat de interventie bij een ontoereikend resultaat vervolgd moet wor-
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den met een nieuwe behandeling. Het tijdverlies dat zo ontstaat kan
weer leiden tot een vergroting van de problemen.
Om dit soort redenen gaan er de laatste jaren meer stemmen op voor
intensieve interventies waarbij vanuit meerdere invalshoeken gewerkt
wordt. Een bekend voorbeeld is de `multi-systeem benadering' waarbij
van verschillende soorten interventies gebruik gemaakt wordt. Bij voorbeeld een combinatie van cognitief-gedragstherapeutische en gezinstherapeutische interventies. Ook worden bij deze benadering tegelijkertijd diverse leefgebieden bij de interventie betrokken: gezin, school, de
vriendenkring en de buurt (Borduin e.a., 1995).
Men kan niet zeggen dat één van beide benaderingen beter is dan de
andere. De interventie met een beperkte focus verdient de voorkeur
wanneer er sprake is van een beginnende problematiek. Ook bij ernstige
problematiek van het kind is deze benadering bruikbaar, maar dan moet
er bij ouders en kind sprake zijn van enig tegenwicht in de vorm van protectieve factoren en vaardigheden. Breder opgezette benaderingen gebruikt men wanneer er sprake is van diverse vormen van aanhoudende
problematiek.
De duur van de interventie speelt echter ook een rol. Breder opgezette
interventies worden vaak gepropageerd vanuit het idee dat het resultaat
eerder kan worden gerealiseerd: de interventies zijn kostbaar maar duren
minder lang. Er zijn nog geen goede effectstudies beschikbaar die deze
claim kunnen funderen. Daarentegen hebben langdurige interventies
doorgaans een beperkte focus. Kazdin (1995) spreekt van het chronic
care-model dat vooral van toepassing is op kinderen en gezinnen met
een onoplosbare of steeds weer terugkerende problematiek. Deze kan
met een geringe therapeutische ondersteuning tot beheersbare proporties worden teruggebracht, mits deze ondersteuning een continu karakter heeft. Hier is de kosten-baten redenering juist andersom: de interventie duurt heel lang maar is goedkoop.
Hierna worden verschillende gezinsgerichte interventies beschreven
die onderling verschillen wat betreft de focus en de duur. Het zijn interventies die ontwikkeld zijn op de afdeling Gedragstherapie-projecten
van het Paedologisch Instituut te Amsterdam/Duivendrecht.
Families First
Opzet
Families Firstis afgeleid van het Homebuilders Programma (Kinney,
Haapala e.a., 1991) in de Verenigde Staten.' Het is een intensieve interventie voor gezinnen die in een crisis verkeren (mede) omdat één of
meerdere kinderen - van nul tot achttien jaar - uit huis geplaatst dreigt te
1 Het programma is ontwikkeld in opdracht van het Nederlands Instituut voor Zorg en
Welzijn in Utrecht
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worden. Als het om oudere kinderen gaat is er vaak sprake van ernstige
problemen die soms gepaard gaan met agressie of andere vormen van
antisociaal gedrag. Als het jongere kinderen betreft is er meestal sprake
van mishandeling, onvoldoende verzorging en onvermogen bij de
ouder(s) om met probleemgedrag van het kind om te gaan.
De hulpverlener, we spreken van de gezinsmedewerker, heeft per week
twintig uur per week voor een gezin beschikbaar die hij of zij flexibel, in
of buiten kantooruren in kan zetten al naar gelang de behoeften van het
gezin. De duur van de hulpverlening is vier á vijf weken. Dat lijkt kort
maar door het grote aantal beschikbare uren kan er veel gebeuren.
Binnen 24 uur na aanmelding vindt het eerste contact met het gezin
plaats en kan de hulp muniddellijk beginnen. De gezinswerker gaat naar
het gezin toe en heeft bij binnenkomst een aantal hoofddoelen: aansluiting zoeken met de gezinsleden; rust herstellen; nagaan of de veiligheid
van het kind bedreigd wordt en maatregelen nemen om de veiligheid te
vergroten.
Alles wat de gezinsmedewerker gedurende de eerste dagen doet staat
in dienst van deze doelen. Praktische en materiële hulp zijn daarbij minstens zo belangrijk als psychosociale hulp. Voorbeelden van praktische
hulp zijn: de aansluiting van de elektriciteit regelen, boodschappen
doen, meehelpen met het schoonmaken van het huis, de televisie uit de
lommen halen zodat de kinderen weer wat afleiding hebben en dergelijke. Voor praktische hulp die kosten met zich mee brengt is een budget
beschikbaar.
Families Firstis gebaseerd op het uitgangspunt dat ouders in principe
willen veranderen en dat er in elk gezin - naast alle negatieve factoren ook positieve krachten aanwezig zijn. Men tracht te bewerkstelligen dat
de ouders, maar ook de kinderen, die krachten leren herkennen en gebruiken. Dat betekent dat de gezinsmedewerker na een aantal dagen als er enige rust is - van strategie verandert: hij of zij zal proberen de
vaardigheden van de betrokken gezinsleden te versterken.
Er worden met de ouder(s) en met een of meerdere kinderen doelen
opgesteld voor de korte en de lange termijn. De gezinsmedewerker bespreekt vervolgens hoe men deze doelen kan verwezenlijken, hij of zij
geeft informatie en soms worden praktische vaardigheden geoefend.
Hierbij is het belangrijk dat de verschillende gezinsleden leren om weer
op een constructieve manier met elkaar om te gaan. Ouders leren om
duidelijke doelen en regels te stellen en hun kinderen een compliment te
geven als ze iets goed doen. Ook Ieren ze vaardigheden om met
probleemgedrag van kinderen om te gaan: het geven van instructies, het
hanteren van sancties en het reguleren van de eigen irritatie en boosheid.
Ook de kinderen leren vaardigheden. Soms stimuleert de gezinsmedewerker de ouders om het kind leeftijdsadequate vaardigheden te
leren. De vader gaat bij voorbeeld samen met zijn zoontje een klok maken en leert hem klok te kijken. In een ander geval probeert de gezins-
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medewerker het kind rechtstreeks vaardigheden bij te brengen. Bij wat
oudere kinderen gaat het vaak om het leren onderhandelen met hun
ouders en het bedenken wat voor alternatieven er zijn als zij zich boos of
naar voelen. Gezinsmedewerkers proberen de vaardigheden aan de orde
te stellen op het moment dat ze actueel zijn: training on the job. Voor
veel hulpverleners is dit nieuw omdat men meestal gewend was in gesprekken achteraf op de gebeurtenissen te reflecteren.
De gezinsmedewerkers registreren nauwkeurig de doelen waaraan gewerkt wordt en de interventies die plaatsvinden. Zij worden individueel
en in teamverband gesuperviseerd door de teamleider die er zorg voor
draagt dat de mogelijkheden tot verandering optimaal benut worden.
Het kader waarin de vorderingen van hulp besproken wordt, volgt in
grote lijnen de opzet van de eerste paragrafen van dit artikel. Er wordt
gekeken naar het aandeel van de ouders en van de kinderen, er wordt
aandacht geschonken aan mogelijke positieve krachten in de omgeving,
de school en de vriendjes/vrienden van de kinderen.
Bij het bespreken van alle problemen die zich in het gezin voordoen
wordt steeds nagegaan of er sprake is van protectieve factoren en of de
ouders en de kinderen over voldoende vaardigheden beschikken om hun
ontwikkelingstaken te vervullen. Vervolgens wordt er op een beperkt
aantal aangrijpingspunten gefocust. In vier, vijf weken kan niet alles aan
de orde komen. Centraal staat het thema veiligheid. In gezinnen waar
sprake is van (seksuele) mishandeling worden afspraken en procedures
vastgelegd die de veiligheid van kinderen kunnen vergroten (vergelijk
Spanjaard en Berger, 1994). Er wordt bij voorbeeld afgesproken dat de
moeder met het kind naar familie kan gaan als haar man het kind iets
dreigt te doen en er komen sloten op de deuren van de slaapkamers. Er
wordt afgesproken dat de pleger (de vader of een broer) niet alleen kan
zijn met het bedreigde kind en er worden derden ingeschakeld die geregeld met de gezinsleden de afspraken en procedures evalueren. Hoewel
het intact houden van het gezin het hoofddoel van Families Firstis, komt
het toch voor dat gezinsmedewerkers het onverantwoord vinden dat een
kind in het gezin blijft. In dat geval wordt uit huis plaatsing geadviseerd.
Resultaten

Uit onderzoek bij 320 Families First-gezinnen blijkt dat de hoofddoelstelling, het intact houden van het gezin, bij het beëindigen van de hulp
in 89% van de gevallen gehaald is. Na drie maanden is dit 83% en na zes
maanden 74%. Van de kinderen die uitgeplaatst worden gaat het merendeel naar tehuizen. Bij gezinnen waar Families Firstvoortijdig is afgebroken (n=38) blijkt dat 50% van de betrokken kinderen na zes maanden is
uitgeplaatst (Veerman, De Kemp e.a., 1995). Drie maanden na afsluiten
van Families Firstzien de ouders positieve veranderingen in het gedrag
van het kind en het gezinsfunctioneren. Ze vinden dat de opvoeding hen
beter afgaat en ze begrijpen het gedrag van het kind beter.
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De cursus 'Competentievergroting voor ouder en kind'
Opzet

In vergelijking met Families First dat op diverse kind-, gezins- en
omgevingsfactoren aangrijpt, heeft de cursus Competentievergroting
voor ouder en kind een kleiner focus: het vergroten van het repertoire
aan opvoedingsvaardigheden bij de ouder(s). Het is een cursus die bij de
ouders thuis plaatsvindt.
Er zijn twee onderdelen: de basiscursus en de voortgezette cursus. In
de basiscursus die zes tot acht lessen omvat, leren de ouders door te oefenen aan de hand van voorbeeld-videobanden, zes basale opvoedingsvaardigheden: leuke dingen zeggen; prijzen; belonen; apart zetten; zinvol
straffen; instructies geven.
De videobanden en het instructiemateriaal zijn toegespitst op kinderen van zes tot twaalf jaar. Een trainingssessie begint met een toets in de
vorm van een rollenspel, waarin de ouders kunnen laten zien in hoeverre
ze de vaardigheden van de vorige lessen beheersen. Indien mogelijk, participeren de kinderen in deze toets. Ze vinden dit meestal erg leuk. Na de
toets volgt de uitleg met videobeelden van de nieuwe vaardigheid, die
vervolgens geoefend wordt. Na iedere trainingssessie krijgen de ouders
een formulier, waarop de stapjes van de nieuwe vaardigheid staan vermeld. Dit formulier wordt in de kamer of de keuken opgehangen en dagelijks kruisen de ouders er op aan hoe vaak zij die dag de vaardigheid
hebben kunnen toepassen.
Juist de beperkte focus van de basiscursus is de kracht van deze interventie. De ouders is van te voren verteld dat het gaat om het praktisch
trainen en oefenen van vaardigheden. In andere gezinsgerichte interventies wordt ook wel aandacht besteed aan opvoedingsvaardigheden, maar
de praktijk leert dat men zich meestal beperkt tot het praten over deze
vaardigheden.
In de voortgezette cursus wordt aandacht geschonken aan de problemen die specifiek zijn voor het desbetreffende gezin. Hoewel beide
cursus-onderdelen op de ouders gericht zijn, wordt over competentievergroting van ouder èn kind gesproken, omdat vergroting van oudercompetentie vervolgens weer kan leiden tot een vergroting van de competentie bij het kind. Door middel van de geleerde opvoedingsvaardigheden zijn de ouders immers beter in staat de opvoeding te richten op
het vergroten van het vaardigheidsrepertoire van hun kind(eren).
De cursus wordt toegepast voor ouders waarvan een of meer kinderen
vanwege antisociaal gedrag geplaatst zijn in een Boddaertcentrum voor
daghulp. Bij deze toepassing zijn de hulpverleners in het centrum - waar
het kind de namiddag en een deel van de avond verblijft - getraind in het
hanteren van dezelfde opvoedingsvaardigheden. Hierdoor wordt de samenhang tussen de begeleiding op het centrum en de opvoeding door
de ouders vergroot.
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Resultaten

Onderzoek naar de effecten van bovengenoemde toepassing laat significante verbeteringen zien in het probleemgedrag van de kinderen. Daarbij dient te worden gezegd dat de kinderen ook na de training nog steeds
als 'lastig' en 'problematisch' werden beschouwd door ouders en leerkrachten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de ouders na afloop van de
interventie zich veel beter in staat achten hun opvoedingstaak te realiseren (Slot, Geeraets e.a., 1996). Thans worden nieuwe bewerkingen van de
interventie voorbereid voor ouders van kinderen van vier tot acht jaar.
Competentievergroting voor ouder en kind is bewerkt voor ouders met
dove gedragsgestoorde kinderen (Portengen en Beumer, 1996). De cursus
is in de dovenhulpverlening goed ontvangen. Wellicht omdat men tot
dusver hoofdzakelijk was aangewezen op interventies waarin antisociaal
gedrag bij dove kinderen vanuit het doof-zijn werd verklaard en waarbij
de begeleiding van de ouders vooral gericht werd op acceptatie van hun
kind terwijl er minder aandacht was voor het overdragen van vaardigheden om het probleemgedrag in gunstige zin om te buigen.
Sprint

Sprint, een preventie en interventiestudie, is een project dat onlangs van
start is gegaan in twee stadsdelen in Amsterdam. In de studie wordt getracht jongens tussen negen en twaalf jaar in het basisonderwijs te signaleren die een grote kans lopen dat ze later - tijdens de adolescentie en als
volwassene - ernstig antisociaal gedrag zullen tonen.
Bij de signalering wordt gebruik gemaakt van uitkomsten uit de Pittsburgh Youth Study, een onderzoek naar de wijze waarop antisociaal gedrag zich kan ontwikkelen wanneer kinderen ouder worden, de adolescentie en de volwassen leeftijd bereiken. In dit onderzoek wordt getracht
zicht te krijgen op de mechanismen die er voor zorgen dat antisociaal
gedrag in de loop der tijd verergert, maar ook op de mechanismen die
kunnen bewerkstelligen dat een kind of adolescent het slechte pad verlaat (Loeber en Hay, 1994; Loeber en Stouthamer-Loeber e.a. 1991).
In vergelijking met andere longitudinale studies naar de ontwikkeling
van antisociaal gedrag wordt in dit onderzoek minder aandacht geschonken aan de voorspellende waarde van persoonlijkheids- en
omgevingsfactoren. De aandacht gaat vooral uit naar de vraag in hoeverre probleemgedrag op jonge leeftijd antisociaal gedrag op latere leeftijd voorspelt. Dit probleemgedrag blijkt inderdaad een hoge voorspellende waarde te hebben. De onderzoekers vonden een drietal 'deviante
trajecten' waarlangs de ontwikkeling van antisociaal gedrag verloopt.
Als men wil weten of een kind het risico loopt een antisociale carrière
op te bouwen kan men het beste nagaan inhoeverre het kind thans al
probleem- en antisociaal gedrag laat zien. Wanneer daar sprake van is,
kan worden nagegaan hoe ver het kind is 'gevorderd' op één of meerdere

Gezinsgerichte interventies

59

deviante trajecten en hoe het probleemgedrag zich verhoudt tot het deviante experimenteergedrag dat we bij normale kinderen zien.
Deze benadering zal in Amsterdam gevolgd worden. Leerkrachten
wordt gevraagd welke jongens in de klas antisociaal gedrag laten zien.
Vervolgens worden de ouders van deze leerlingen benaderd met de mededeling dat de school zich zorgen maakt over hun zoon. Daarbij wordt
naar voren gebracht dat veel kinderen op deze leeftijd experimenteren
met antisociaal gedrag en dat dat ook voor hun zoon zou kunnen opgaan. De ouders krijgen het aanbod om een jaar in de studie te participeren, hetgeen betekent dat zij na zes en na twaalf maanden opnieuw benaderd worden. Als blijkt dat het gedrag van hun zoon gedurende deze
periode is verergerd, lijkt er inderdaad sprake te zijn van een antisociale
ontwikkeling en wordt de ouders en hun zoon een interventie aangeboden. Wanneer ouders in de studie opgenomen willen worden, wordt hun
zoon benaderd met een vergelijkbaar verhaal. Wanneer de problematiek
tussen de officiële meetmomenten onoverkoombaar groot wordt, krijgen
de ouders en de zoon de interventie eerder aangeboden.
De interventie focust niet op een aspect maar wordt op meerdere personen en diverse gedragingen gericht. De ouders krijgen een training in
opvoedingsvaardigheden en krijgen ondersteuning bij het hanteren van
het probleemgedrag van hun zoon alsook bij de vergroting van diens
competentie. De zoon krijgt een gedragsmatige individuele training die
eveneens gericht is op de reductie van probleemgedrag en de vergroting
van competentie. In sommige gevallen kan het gedrag op school het
doelwit zijn.
Met het zichtbaar maken van een eventuele antisociale ontwikkeling
via drie metingen wordt het probleem ondervangen dat men zich ten
onrechte zou richten op kinderen bij wie het probleemgedrag een tijdelijk karakter heeft. Verder wordt ervan uit gegaan dat de entree bij de
ouders vergemakkelijkt wordt doordat het gedrag van het kind als indicator wordt gebruikt. Het is moeilijk voorstelbaar dat ouders zouden willen
meewerken als hun eigen gedrag en persoonlijkheid of eventuele problematische gezinsomstandigheden als invalshoek zouden worden gebruikt. De studie is nog bescheiden van opzet. Als het onderzoek uitwijst
dat de wijze van signaleren effectief is en als men er in voldoende mate
in slaagt de gezinnen te motiveren tot participatie, kan de benadering
veel breder worden ingezet.
Slo t

Ouders van kinderen met antisociaal gedrag hebben meerdere gezichten. Soms lijken ze op daders, vooral wanneer blijkt dat ze hun kinderen
mishandelen en verwaarlozen. Ouders blijken soms ook slachtoffer te
zijn van uitzonderlijk negatieve omstandigheden of van gebeurtenissen
in hun jeugd die hun persoonlijkheid negatief beïnvloed hebben. Soms
zijn ouders letterlijk het slachtoffer van het antisociale gedrag van hun
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kinderen. Diezelfde ouders zijn echter ook de opvoeders van de kinderen
en soms fungeren ze zelf als een therapeutische mediator tussen de
hulpverlener en het kind.
De laatste jaren is er bijzonder veel onderzoek gepubliceerd over de
wijze waarop ouders, in al die verschillende rollen, van invloed kunnen
zijn op de ontwikkeling van hun kind. Het blijkt dat verschillende
onderzoekstradities en disciplines nader tot elkaar komen: moderne modellen over de ontwikkeling van antisociaal gedrag zijn gebaseerd op
(ontwikkelings)psychologische, biologische, psychiatrische en criminologische uitgangspunten. Dit biedt veel aanknopingspunten voor hulpverlening en preventie. De drie beschreven projecten illustreren hoe in
moderne gezinsgerichte interventies gebruik wordt gemaakt van nieuwe
gegevens en ontwikkelingen.
In het bovenstaande is niet specifiek ingegaan op de positie van
ouders en kinderen uit andere culturen. In de drie genoemde projecten
zijn deze ouders en kinderen echter ruim vertegenwoordigd. Het theoretisch perspectief zoals dat aan het begin van dit artikel geschetst werd is
in wezen niet anders als het om gezinnen uit andere culturen gaat. Wel
moet men er rekening mee houden dat bepaalde ongunstige omgevingsfactoren voor allochtonen, gezien hun achterstandspositie, vaker en vaak
in ernstiger mate aan de orde zijn. Als het gaat om de ontwikkelingstaken
voor kinderen, adolescenten en ouders kan worden gesteld dat het leven
binnen het perspectief van twee culturen de vervulling van sommige
ontwikkelingstaken moeilijker maakt.
Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van autonomie van kinderen
ten opzichte van de ouders, hetgeen in onze cultuur veel positiever
wordt gewaardeerd dan in Mediterrane en Afrikaanse culturen. Ook zijn
er extra ontwikkelingstaken: het kiezen van een strategie om met cultureel bepaalde eisen om te gaan die onderling strijdig zijn, is hier een
voorbeeld van.
Het onderzoek naar de risico's in de ontwikkeling van allochtone jongeren is echter nog minimaal. Met name ontbreekt er gesystematiseerde
kennis over protectieve factoren in allochtone gezinnen en gemeenschappen die de hulpverlener zou kunnen activeren bij de hulp aan
ouders.
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Preventie in Marokkaanse
gezinnen
Het spanningsveld tussen vraag en aanbod
dr. T.V.M. Pels *

Bij jongeren die in de problemen zitten is niet zelden sprake van een opeenstapeling van risicofactoren. Tot de belangrijkste van deze factoren
behoren een ongunstige sociaal-economische positie van het gezin, aanhoudende spanningen bij de opvoeders en/of vertroebelde gezinsrelaties
en een gebrek aan ondersteuning vanuit de omgeving.
Allochtone gezinnen staan niet zelden bloot aan extra risico's. Om te
beginnen verkeert men, vergeleken met autochtonen, in een relatief ongunstige sociaal-economische positie. Zo is het percentage werklozen
naar verhouding hoog. Voorts ervaart men vaak extra spanningen als
gevolg van de ingrijpende veranderingen die de migratie, en de aanpassing aan een soms als bedreigend ervaren omgeving, met zich meebrengt.
Als we het zo bekijken, wekt het geen verwondering dat zich onder allochtone jongeren meer dan gemiddeld problemen lijken te manifesteren: zo ervaart een relatief hoog percentage van hen psychosociale problemen, verlaten velen voortijdig het onderwijs en komt onder bepaalde
categorieën een hoog percentage in aanraking met politie en justitie. Het
laatste decennium zijn het vooral Marokkaanse jongeren die om deze
redenen van zich doen spreken. Dit heeft een schokgolf teweeggebracht
in de Marokkaanse gemeenschap en geleid tot belangrijke initiatieven
om de kansen van de kinderen in deze maatschappij te verhogen.
In het navolgende geef ik eerst een uiteenzetting over de specifieke
risicofactoren in de leefsituatie van Marokkaanse jongeren, zowel in het
gezin als daarbuiten. Wat betreft de sociaal-economische situatie kan
gesteld worden dat deze gemiddeld genomen ronduit ongunstig is, en
dat hier dus een belangrijk risico ligt voor Marokkaanse jongeren. Het
gemiddelde opleidingsniveau is lager, zelfs vergeleken met dat van andere allochtonen. Hetzelfde geldt het functieniveau van werkenden. Het
percentage werklozen is onder Marokkanen schrikbarend hoog.
Aangezien deze factoren in veel onderzoek zijn belicht zal ik vooral
uitweiden over de zogenaamde etnisch-culturele factoren. Om te beginnen bespreek ik de gevolgen van de migratie voor de gezins- en groepscohesie. Voorts ga ik in op de ambivalenties omtrent het verblijf in Ne• De auteur is werkzaam als onderzoekster/projectleidster bij het Instituut voor SociologischEconomisch Onderzoek (ISE0) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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derland, op de culturele verschillen die ouders en kinderen parten
kunnen spelen en tenslotte op de invloed van de etnocentrische en soms
afwijzende benadering vanuit de omringende samenleving.
Vervolgens zal ik ingaan op het aanbod aan preventieve en ondersteunende voorzieningen. In hoeverre komen zij tegemoet aan de specifieke
problemen die de gezinnen ervaren? We zullen zien dat dit slechts voor
een deel het geval is. Bestaande voorzieningen weten de allochtone
cliëntèle niet altijd te bereiken en er is ook sprake van verschillen in definities van problemen en verwachtingen over de oplossing. Er zijn evenwel interessante ontwikkelingen gaande, binnen voorzieningen én vanuit de eigen gemeenschap, die beogen de partijen bij elkaar te brengen.
Ten slotte geef ik aan welke mogelijkhden er zijn om het aanbod aan preventieve voorzieningen te verbeteren.
Problemen en risicofactoren
Gezagsvacuum

Een eerste factor, waarmee allochtone opvoeders en hun nazaten te maken hebben is uiteraard de migratie zelf. Migratie vormt voor alle betrokken gezinsleden een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer sprake is
van grote verschillen in bij voorbeeld religieus opzicht en leefgewoonten.
Eén zo'n verschil betreft de omgangscultuur: gezin en samenleving in
Nederland kenmerken zich door een onderhandelingscultuur, terwijl de
verhoudingen in Marokkaanse gezinnen, zeker die van de eerste generatie, meer autoritair van karakter zijn. Het kost tijd en energie om zo'n
overgang te verwerken, maar het verloop van dit proces hangt wel sterk
af van het perspectief waarmee men aan de migratie begon. Het maakt
nogal wat uit of men zich vrijwel meteen instelt op een definitief verblijf,
of vastbijt in het idee van terugkeer en zich slechts geleidelijk realiseert
dat dit geen haalbare kaart is.
De meerderheid van Marokkaanse migranten, zoals geldt voor de
meeste migrantengroepen, had aanvankelijk een kortdurend verblijf op
het oog. Dit verblijf stond geheel in het teken van het verdienen van geld
om na terugkeer in het land van herkomst een betere toekomst op te
kunnen bouwen. Indien men reeds een gezin had, bleef dat veelal achter.
De definitieve terugkeer werd evenwel steeds weer uitgesteld, en mede in
verband hiermee begon men geleidelijk aan gezinshereniging. Vergeleken met andere groeperingen hebben Marokkanen de hereniging overigens lang uitgesteld, waarbij ook hun opvattingen over de gehuwde
vrouw een rol speelden (De Mas, 1985).
Een langdurige scheiding tussen de vader en andere gezinsleden kan
een negatief effect hebben op het gezins- en opvoedingsklimaat en bijdragen aan een problematische ontwikkeling van kinderen. Zo komt het
juist onder gemarginaliseerde jongeren nogal eens voor, dat er sprake is
van een gespannen verhouding met hun vader. In diens afwezigheid
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konden zij vrijer hun gang gaan. De vader blijft daarentegen vaak vasthouden aan de verhoudingen die golden ten tijde van zijn migratie en is
niet meegegaan met de culturele veranderingen die sindsdien, ook in
Marokko, hebben plaatsgevonden. Bovendien verliest hij in de ogen van
zijn kinderen aan status vanwege zijn lage maatschappelijke positie in
Nederland. Marokkaanse werkenden hebben een relatief laag functieniveau en het werkloosheidspercentage is hoog: in 1991 bedroeg dit 36%,
tegen 31% onder Turken, 26% onder Surinamers en 7% onder autochtonen (Veenman, 1995).
De geschetste problematiek neemt vooral scherpe vormen aan in meer
traditionele gezinnen, en met name als vaders sterk hechten aan een
hiërarchische rolopvatting. Het is onmiskenbaar dat zij, mede onder invloed van de toenemende modernisering (waarvan overigens ook in Marokko sprake is), terrein verliezen aan hun mondiger en zelfstandiger
wordende vrouw en kinderen. Dit kan er toe leiden dat zij zich terugtrekken uit het gezin, de feitelijke opvoeding steeds meer aan de moeders
overlaten en hun autoriteit slechts met grote moeite, en soms harde
hand, kunnen doen gelden. Deze houding brengt de moeders er op hun
beurt soms toe hun zorgen en problemen over de kinderen voor de vaders te verzwijgen. In plaats van elkaar te ondersteunen in de opvoeding
kunnen de ouders er toe komen elkaars inbreng te ondermijnen. Het vacullm dat zo ontstaat verhoogt de kans op ontsporing van de kinderen.
Ook in ander opzicht is sprake van een vacuilm. Marokkaanse ouders
wisten zich in Marokko veelal ondersteund door een hecht netwerk van
familieleden en buren, die een belangrijke rol speelden in de opvang van
en het toezicht op hun kinderen. Het is uit de literatuur bekend, dat
naast hechte primaire relaties ook hechte groepsbanden gedragsproblematiek en criminaliteit onder jongeren kunnen voorkomen (zie bij
voorbeeld Wilpert, 1979).
De Marokkaanse gemeenschap in Nederland kenmerkt zich echter
door een sterke onderlinge verdeeldheid door allerlei subculturele, religieuze en politieke tegenstellingen. Bovenkerk (1991) heeft betoogd dat
in de naar verhouding zwakke groepscohesie onder Marokkanen een
belangrijke verklaring schuilt voor de buitenproportioneel hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. Om deze reden heeft hij extra investering bepleit in netwerkvorming binnen de Marokkaanse gemeenschap.
Dit pleidooi heeft een gevolg gekregen in de subsidiëring door het ministerie van Justitie van 'experimenten Marokkaanse kaders' in Utrecht,
Gouda en Amsterdam. Het doel ervan is in een periode van drie jaar een
kader te vormen van vrijwilligers onder Marokkaanse moeders en vaders.
Het behoort tot hun taak om in te springen bij problemen van jongeren
en ouders en als intermediair te fungeren in de relatie met instanties op
het terrein van bij voorbeeld onderwijs, hulpverlening, politie en justitie.
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Vrees voor culturele vervreemding

Naast zwakke gezins- en groepsbanden kunnen ook zwakke banden met
Nederland opvoeders en vooral hun kinderen parten spelen. De langdurige ambivalentie omtrent terugkeer heeft onmiskenbaar invloed gehad
op de participatiekansen van Marokkaanse kinderen. Zo werden, zeker
in de minder ontwikkelde milieus, de oudere zoons vaak geacht mee te
verdienen, terwijl de oudere dochters hun moeder bijstonden in het
huishouden. Men was minder gespitst op een planning van de onderwijscarrière van kinderen in Nederland en liet zich daarbij aanvankelijk
ook sterk leiden door de kinderen en/of derden.
Er zijn evenwel tal van aanwijzingen, dat zich de laatste jaren een kentering voordoet in de gerichtheid op Nederland. Deze uit zich bij voorbeeld in een toenemende belangstelling voor taalles en voor de 'dubbele'
nationaliteit.' Hoewel velen nog door ambivalente gevoelens gekweld
worden, ziet men steeds meer in, dat terugkeer economisch onhaalbaar
is. De kinderen groeien op en wortelen in Nederland, en het besef dringt
door dat hun toekomst in Nederland ligt. Niet zelden spelen kinderen
een actieve rol in de heroriëntatie van hun ouders.
Tegenwoordig koesteren Marokkaanse ouders veelal hoge onderwijsaspiraties voor hun kinderen, hoger vaak dan Nederlandse ouders uit de
lagere sociaal-economische milieus. En dit geldt niet alleen voor hun
zoons, maar ook voor hun dochters. Voor de laatsten hanteert men in
toenemende mate een 'dubbel toekomstperspectief', dat een combinatie
behelst van buitenshuis werken en zorg voor het gezin. Men hoopt op
diploma's clie toegang geven tot (hoog)geschoold werk. Op het oog lijkt
men dus sterk gemotiveerd, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor
schoolsucces.
Er doet zich echter het paradoxale gegeven voor dat niet alle ouders
zich ook actief en betrokken opstellen ten aanzien van de school. Een
deel is eerder afwachtend, en soms zelfs ambivalent of achterdochtig en
dat geldt voor Marokkanen meer dan voor andere groeperingen, en dan
met name voor de meer traditionele ouders van de eerste generatie. Hoezeer zij er ook op hopen dat hun kinderen diploma's halen en het verder
schoppen dan zijzelf, leven zij tegelijkertijd in de vrees dat kinderen zich
mét schoolse kennis en vaardigheden ook ongewenste culturele kennis
en vaardigheden eigen maken. Zij uiten nogal eens klachten over de verregaand informele houding van leerkrachten, die hun kinderen uitnodigt
tot initiatief en mondigheid in plaats van de bescheidenheid en het respect die men zo hoog in het vaandel draagt.
Hoewel dit type klachten door allochtone opvoeders van uiteenlopende herkomst geuit wordt, leeft de angst voor culturele vervreemding
• 1 Sinds in Nederland de mogelijkheid is geschapen de Nederlandse nationaliteit te verwerven
zonder verlies van het 'eigen' paspoort, is sprake van een snelle toename van het aantal
naturalisaties.
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het sterkst onder Marokkaanse (en ook 'Furkse) ouders. Ze zien soms met
lede ogen toe hoe hun kinderen al op de basisschool in aanraking komen
met de 'vrijheid', die hen later kan verleiden tot afwijkingen van het
rechte pad. Zij vrezen dat de toenemende mondigheid en individualisering van hun opgroeiende kinderen zal leiden tot afwijzing van hun gezag, aantasting van de onderlinge wederkerigheid en uiteindelijk tot moreel verval (Ibligels, Koomen e.a., 1991; Pels, 1991).
Een en ander kan voor kinderen verregaande consequenties hebben,
want niet alle ouders laten het bij passieve weerstand. Zo zijn op initiatief van ouders in sommige grote steden een aantal Islamitische basisscholen opgericht. Soms gaat men er toe over, zij het met bloedend hart,
de kinderen naar het land van herkomst te sturen, om cultuurverlies in
een vroeg stadium voorkomen. Een andere reactie komt op veel grotere
schaal voor, en die zien wij overigens ook bij de jongere generatie ouders
en diegenen die meer open staan voor de Nederlandse samenleving en
school: een meerderheid doet de kinderen, meestal tussen hun zevende
en twaalfde jaar, op een moskeeschool of arabische school. Kinderen
brengen daar één of meer dagdelen van hun vrije tijd door.
Het is aannemelijk dat de genoemde initiatieven van ouders, gericht
op behoud van religie, taal en cultuur, in meerdere of mindere mate de
mogelijkheden van kinderen belemmeren om via leerkrachten en/of
leeftijdsgenoten kennis, vaardigheden en houdingen op te doen die hun
participatiekansen bevorderen.
Tekort aan cultureel kapitaal

Cultuurverschillen beïnvloeden niet alleen de houdingen en keuzen van
ouders ten aanzien van het onderwijs, maar ook de mogelijkheid van
kinderen om te voldoen aan de specifieke eisen en verwachtingen die het
onderwijs stelt. Te denken valt bij voorbeeld aan kennis en vaardigheden
die van belang zijn als voorbereiding op het leren lezen en schrijven, zoals het kunnen omgaan met abstracte begrippen en informatie die niet
in een concrete context is ingebed. Ook specifieke attitudes zoals initiatief en onafhankelijkheid zijn voor schoolsucces van belang. De laatste
jaren heeft allerlei onderzoek steeds duidelijker gemaakt dat leerervaringen van kinderen in het gezin de ontwikkeling van dergelijke
vaardigheden en attitudes sterk beïnvloeden. De mate, waarin kinderen
voorbereid op school komen en in hun loopbaan door hun ouders gesteund en gestimuleerd worden, beïnvloedt hun kans op succes.
Voorzover de beschikbare gegevens reiken, is in Marokkaanse gezinnen vaak minder sprake van het stimuleren van initiatief, assertiviteit en
onafhankelijkheid, terwijl de school zo'n houding veelal vooronderstelt.
Ook de ontwikkeling van rationeel-cognitieve kennis en vaardigheden
wordt in lang niet alle milieus van huis uit gestimuleerd. Men ziet vaak
geen verband tussen het informele leren in het gezin en later schoolsucces, en maakt een duidelijk onderscheid tussen de functie van het
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gezin en van de school. De school is er voor het cognitieve leren. Aan stimulering van kinderen door verbale uitwisseling, voorlezen en het aanbieden van boeken en ontwikkelingsgericht speelgoed wordt naar verhouding minder gehecht.
Ook komen Marokkaanse ouders, vergeleken met andere (allochtone)
groeperingen, het minst op school en wisselen zij dus ook het minste uit
met de leerkrachten. De genoemde bevindingen hebben voornamelijk
betrekking op ouders van de eerste generatie, van wie het merendeel afkomstig is van het platteland en niet of laag geschoold is. Deze generatie
is momenteel ook nog verre in de meerderheid. We zien dat variaties in
de opvoeding samenhang vertonen met verschillen naar regio van herkomst, opleidingsniveau, socialisatie in het Nederlandse onderwijs en
gerichtheid op Nederland (zie voor recente overzichten Van der Hoek,
1994; Pels, 1994).
Overigens voltrekt zich in dit opzicht de laatste jaren wel een snelle
verandering. Er is sprake van een toenemende betrokkenheid op en een
meer open houding jegens het onderwijs. Bij gezinnen van de eerste migratie spelen hierbij nogal eens teleurstellende ervaringen met de oudste
kinderen een rol, terwijl de laatsten zich op hun beurt ook actief inzetten
voor een beter lot van hun jongere broers en zusjes. Zeker moeders die
op jongere leeftijd naar Nederland kwamen of hier geboren zijn, en dus
in Nederland op school hebben gezeten, houden er 'modernere' opvattingen op na over spel en brengen minder cesuur aan tussen de taken
van ouders en leerkrachten. Zij willen hun kinderen beter voorbereiden
en meer steunen dan hun eigen ouders deden en verschijnen veel vaker
op school. De behoefte aan voorlichting en instructie ten aanzien van de
rol die ouders kunnen vervullen om het schoolsucces van hun kinderen
te verhogen is duidelijk toegenomen.
Discriminerende reacties

Bij een bespreking van de rol van etnisch-culturele factoren in de opvoeding kan de wijze waarop personen en instituties in de samenleving reageren niet achterwege blijven. De laatste tijd delen steeds meer ouders
de mening, dat de acceptatie van allochtonen niet alleen in de media
maar ook in hun directe omgeving afneemt. Allochtone jongeren maken
veelvuldig melding van ervaringen als uitgescholden worden en negatieve beeldvorming. Opinie-onderzoek bevestigt het beeld van een dalende acceptatie. Ook heerst algemeen de vrees dat kinderen het later op
de arbeidsmarkt zullen afleggen tegen autochtone leeftijdsgenoten, ondanks hun diploma's. Deze vrees is eveneens niet ongegrond, zoals onderzoek herhaaldelijk heeft uitgewezen: op de arbeidsmarkt is zowel
sprake van directe discriminatie als van indirecte, meer onbewuste, discriminatie (zie bij voorbeeld Distelbrink e.a., 1995).
Directe discriminatie lijkt zich in het onderwijs niet op grote schaal
voor te doen. Wel zijn er aanwijzingen voor meer indirecte vormen van
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discriminatie. Zo is gebleken, dat leerkrachten niet altijd adequaat reageren op hun allochtone leerlingen. Sommige leerkrachten verlagen hun
verwachtingen en prestatie-eisen tegenover allochtone kinderen en bieden hen minder uitdaging in cognitief en verbaal opzicht. Ook weten
leerkrachten niet altijd goed aan te sluiten bij de kennis, vaardigheden en
houdingen die allochtone kinderen van huis uit meebrengen. Zo roept
hun afhankelijk gedrag en gebrek aan initiatief irritatie op (bij voorbeeld
Matthijssen, 1993).
Er is bovendien enige evidentie voor het voorkomen van etnocentrisme onder leerkrachten ten opzichte van allochtone leerlingen en hun
ouders. Leerkrachten zijn nogal eens geneigd waargenomen verschillen
vanuit hun eigen, veelal nauwelijks geëxpliciteerde, culturele maatstaven
te beoordelen en min of meer expliciet te veroordelen. Kinderen, allochtoon en autochtoon, zijn zeer gevoelig voor de signalen die leerkrachten
uitzenden. Zo kan een voor allochtone leerlingen ongunstig sociaal klimaat ontstaan, dat op den duur hun schoolsucces negatief kan beïnvloeden. Leerkrachten lijken de drempel tot Marokkaanse gezinnen als relatief hoog te ervaren, hetgeen in lijn ligt met de ambivalentie en
afhoudendheid die onder veel Marokkaanse ouders is waargenomen.
Overigens moet gezegd worden, dat leerkrachten evenzeer als de opvoeders leerprocessen kunnen doormaken waardoor hun ondersteunend gedrag jegens ouders en kinderen verbetert. Veelzeggend is bij
voorbeeld de bevinding van Teunissen (1988), dat de positie van allochtone leerlingen verbetert als zij in de groep een meerderheid gaan innemen. Zij voelen zich veiliger, hebben meer contact met medeleerlingen
en de leerkrachten krijgen meer oog voor hun specifieke vragen en
(leer)problemen.
Preventie en ondersteuning
Vragen en behoeften van ouders en kinderen

Het behoeft geen betoog, dat een belangrijke voorwaarde voor het succes van voorzieningen voor preventie, steun en hulp er uit bestaat dat
deze aansluiten bij de problemen, vragen en behoeften van ouders en
kinderen. Om te beginnen hebben wij kunnen constateren dat de oorzaken van problemen en spanningen lang niet allemaal binnen de gezinnen liggen: de ongunstige sociaal-economische positie van de gezinsleden speelt een belangrijke rol, evenals de culturele bedreiging,
vooroordelen en uitsluiting die men vanuit de omgeving ervaart. Een en
ander houdt in dat preventieve maatregelen niet tot het gezin beperkt
kunnen blijven.
Bepalen we ons verder tot mogelijkheden van gezinsgerichte preventie
en ondersteuning dan vallen naar aard uiteenlopende vragen en behoeften te onderscheiden. Ten eerste uiten ouders behoefte aan ondersteuning als het de integratie van hun kinderen in het onderwijs betreft. Een
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groeiende groep van ouders ziet het belang in van een grotere betrokkenheid bij het onderwijs. Dit geldt zowel ouders van de eerste generatie,
met een gemiddeld laag opleidingsniveau en een aanvankelijk soms afwachtende of ambivalente houding, als jongere ouders die vaak wat
meer opleiding hebben genoten.
Ten tweede bestaat er een duidelijke behoefte aan ondersteuning met
betrekking tot cultuurbehoud van kinderen. Het gaat hier eveneens om
een brede beweging onder ouders. Ten derde bestaat er behoefte aan
ondersteuning in het vormen van eigen netwerken en ten vierde in het
overbruggen van de afstand tussen (met name meer ambivalente/
afhoudende) gezinnen en Nederlandse instituties op het gebied van onderwijs en opvoeding.
Vooral ouders van de eerste generatie kampen daarbij met het dilemma, dat belangrijke opvoedingswaarden en opvattingen weinig weerklank vinden in instituties als het onderwijs, met name op het vlak van
de morele en sociale ontwikkeling. De betrokken ouders lijken het best te
bereiken met een ondersteunende benadering die veel sterker vanuit
hun eigen vragen en voorwaarden vertrekt, en waarbij (vooraanstaande)
leden van de eigen gemeenschap een belangrijke rol spelen. Een dergelijke aanpak zal minder bedreigend zijn voor de gezinscohesie omdat ze
de gezinsleden minder als individuen en meer als met elkaar verbonden
groepsleden aanspreekt.
Eenrichtingsverkeer in het aanbod

In hoeverre beantwoorden de bestaande voorzieningen voor ondersteuning en educatie aan de genoemde behoeften? In zijn algemeenheid
kunnen we stellen, dat in Nederland van laagdrempelige mogelijkheden
voor opvoedingshulp nauwelijks sprake is, al helemaal niet voor allochtonen. Een voorziening als de in verschillende grote steden functionerende 'opvoedingslijn', die bij uitstek geschikt lijkt voor allochtone moeders, is vooralsnog vooral gericht op autochtonen.
Als er sprake is van gedragsproblemen van jongere kinderen, zoeken
sommige ouders hun toevlucht bij traditionele genezers, zoals charismatische heiligen die bij voorbeeld een talisman uitschrijven. Wel heeft de
migratie tot een verminderd gebruik van traditionele geneeswijzen geleid. Dat wil echter niet zeggen, dat ouders hun toevlucht zoeken tot Nederlandse instanties voor psychosociale hulpverlening. Als het tot een
bezoek aan bij voorbeeld het Riagg komt, wordt het contact vaak eerder
als belastend dan ondersteunend ervaren.
Een belangrijke verklaring ligt in het feit dat ouders niet gewend zijn te
psychologiseren: zij beschouwen gedragsproblemen eerder in magische
of medische termen. Dit hangt samen met verschillen in 'klinische realiteit', of, met andere woorden, verschillen in inzicht tussen de betrokkenen en de professionals over de aard en oorzaak van problemen en over
de beste manieren om ze op te lossen. De laatsten zijn sterk geneigd vast
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te houden aan hun professionele gelijk, dat veelal op westerse middle
class leest geschoeid is. Allochtone jongeren zijn eveneens ondervertegenwoordigd in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zoals
de Riagg; voorzover zij zich aanmelden worden de contacten vaak weer
voortijdig beëindigd.
Ook andere voorzieningen voor steun en hulp aan opvoeders en kinderen hanteren veelal impliciete eigen normen en waarden, bij voorbeeld betreffende normale en problematische ontwikkeling en opvoeding en de benadering van problemen. Er is meestal sprake van
eenrichtingverkeer tussen professionals en gezinnen, waarbij doelen en
middelen voornamelijk door de eersten worden bepaald.
Dit geldt bij voorbeeld voor de programma's die beogen opvoeders
kennis te laten nemen van educatieve (spel) materialen en hen te leren
hun kinderen te stimuleren en voor projecten die de relatie tussen
ouders en school beogen te verbeteren. In het afgelopen decennium is
een scala van dit type voorzieningen tot ontwikkeling gekomen, gericht
op een voorspoediger integratie van kinderen in het onderwijs. Deze
voorzieningen komen tegemoet aan de groeiende behoefte van ouders
hun kinderen voor te bereiden op en te ondersteunen in het onderwijs.
Ook bij deze voorzieningen is evenwel meestal sprake van eenrichtingverkeer. Slechts incidenteel richt men zich op het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen ouders/leerlingen en de school.
Behoeftenonderzoek onder ouders komt nauwelijks voor (Pels, 1996).
Marokkaanse ouders uiten vooral klachten over het gebrek aan autoriteit en gezag dat functionarissen in de hulpverlening en bij politie en justitie uitstralen en over het feit dat kinderen teveel als individu en niet als
gezins- of groepslid worden behandeld, hetgeen hen losweekt van de
ouders. Deze klacht wordt zéér algemeen door ouders gedeeld; in een
groepsgesprek met vaders en moeders viel de volgende noodkreet te beluisteren: 'Als je ten einde raad bent praat je met familie en vrienden.
Deze staan altijd achter jou, ze zullen zeggen jullie zijn goed als ouders.
In Marokko is dit gemakkelijker, omdat je daar niet meteen een heleboel
mensen hebt van politie, kinderbescherming, maatschappelijk werk,
noem maar op, die meteen zo'n kind gaan helpen. De ouders doen hun
best, maar de kinderen krijgen al snel hulp. Die mensen denken dat zij
beter zijn dan de ouders; de ouders zijn dan slecht. Als ouders heb je die
hulp niet, er wordt samen met het kind tegen je ingegaan. De steun van
familie en vrienden (ook als intermediairen) werkt dan ook niet meer. Er
moet meer hulp zijn achter de ouders. Er is een kindertelefoon, alles voor
de kinderen. Maar waar vinden de ouders hulp en bescherming? (Pels,
1994, p. 115)'.
De laatste tijd ontstaan her en der initiatieven vanuit de eigen gemeenschap om aan noodkreten als deze tegemoet te komen, zoals In
gesprek met Marokkaanse ouders in Utrecht (1995). Dergelijke initiatieven zijn gericht op het overbruggen van de afstand tussen ouders en instellingen die mede een rol spelen in de opvoeding. Deze beweging is in
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gang gezet, nadat de hausse aan berichten over drop out en criminaliteit
onder Marokkaanse jongeren voor een interne schokgolf had gezorgd.
Tijdens bijeenkomsten in de moskee, of in andere voor de ouders toegankelijke lokaties, komt een groot aantal opvoedingsthema's aan de
orde. Men wisselt van gedachten met bij voorbeeld leerkrachten, functionarissen van politie en kinderbescherming en zelfs Islamitische theologen.
Het verdient te worden onderstreept dat in deze projecten niet alleen
de ouders nieuwe kennis en handelswijzen krijgen aangereikt, maar dat
men ook tracht hun stem te laten horen in de gevestigde instituties op
het gebied van onderwijs, hulpverlening en politie, die dit overigens niet
altijd weten te appreciëren. Een klacht die veelvuldig uit de mond van
ouders wordt opgetekend, is dat er nauwelijks naar ze wordt geluisterd.
De professionals gaan nogal vanzelfsprekend uit van hun eigen culturele
gelijk.
Deze benadering lijkt juist die ouders in sterke mate te bereiken die
meer ambivalent en afhoudend staan ten opzichte van integratie en
veelal niet participeren in de bestaande voorzieningen en/of projecten.
Tenslotte
We hebben gezien, dat ouders die behoefte hebben aan voorlichting en
instructie omtrent het onderwijs en mogelijkheden om hun kinderen te
stimuleren en steunen, voldoende aan hun trekken kunnen komen. Als
het om de opvoedingsproblemen op het psychosociale en morele vlak
gaat, liggen de kaarten echter anders. In dat geval is de afstand tussen
vraag en aanbod veelal aanzienlijk groter. Het blijft vooral bij eenrichtingverkeer: ouders vinden weinig (h)erkenning van behoeften die buiten het referentiekader van professionals vallen en hun invloed op de
voorzieningen is gering.
Het zijn hoofdzakelijk de projecten vanuit eigen kring, te weten zelforganisaties en categoriale instellingen voor allochtonen, die de agenda
mede laten bepalen door vragen en behoeften van de opvoeders en die
een tweerichtingsverkeer nastreven met de instituties buiten het gezin.
Deze projecten onderkennen het bestaan van pedagogische discontinuïteit en dragen bij aan het vinden van wegen om deze van twee kanten te
overbruggen.
Het gegeven van pedagogische diversiteit dringt slechts moeizaam
door in de werkwijzen die door opvoedingsprofessionals worden gehanteerd. Juist deze diversiteit maakt de aandacht voor de probleemdefinities en oplossingsstrategieën van ouders en de wisselwerking tussen ouders en deskundigen steeds urgenter. Op basis van deze
wisselwerking kunnen aanpassingen plaatsvinden aan lokale vragen,
behoeften en ideeën.
De conclusie is onontkoombaar, dat het verhogen van de culturele
flexibiliteit van voorzieningen en programma's van groot belang is, wil
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men de gezinnen én het doel van preventie effectief bereiken. We kunnen eveneens concluderen dat het bereiken van deze flexibiliteit een gerichte methodiekontwikkeling vergt. Responsiviteit en de bereidheid tot
adaptatie zal een wezenlijk onderdeel moeten gaan uitmaken van de culturele bagage van professionals.
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Gedragsgestoord en
gezagsgestoord
De verhouding tussen kinderbescherming en gezin

dr. C. van Nijnatten*

Geheel in de tijdgeest van beeldmerken en public relations is het ministerie van Justitie een beeldvormingscampagne jeugdbescherming gestart. Ter voorbereiding daarvan werd door het Centrum voor marketing
analyse (1994) een onderzoek naar het imago van de kinderbescherming
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de bevolking geen
ervaringen heeft met de kinderbescherming maar haar inzet voor de belangen van minderjarigen waarderen. Burgers die wel te maken hebben
gehad met de kinderbescherming laten zich aanmerkelijk kritischer uit.
De waardering van burgers wordt sterk bepaald door individuele ervaringen. Schort er iets aan de uitvoeringspraktijk van de kinderbescherming,
of wordt het oordeel over haar functioneren negatief beïnvloed door de
ingrijpende beslissingen die zij soms neemt?
De kinderbescherming verdedigt de belangen van minderjarige burgers en beschermt de samenleving tegen ordeverstoringen door minderjarigen. Verondersteld wordt dat kinderen die ernstig gevaar lopen in
hun ontwikkeling op den duur ook een gevaar voor de samenleving zullen opleveren. Een gebrekkige socialisatie maakt het waarschijnlijk dat
kinderen zich niet volgens de regels (kunnen) gedragen. Ouders leren
hun kinderen het belang van regels in te zien. Doen ze dat onvoldoende
dan grijpt de kinderbescherming in. De kinderbescherming voorkomt
dat disfunctionerende gezagsrelaties voortduren en probeert de negatieve gevolgen ervan tegen te gaan. Die functie is aan het eind van de
twintigste eeuw onveranderd actueel.
De wijze waarop tegen het gezag van de kinderbescherming wordt
aangekeken is echter veranderd. De gezagsrelaties tussen zowel ouders
en kinderen als tussen overheid en burgers zijn gewijzigd. Kinderen (en
burgers) zijn mondiger geworden en de zeggenschap van ouders (en
overheid) is op meerdere terreinen afgenomen. Overeenkomstige processen zijn waarneembaar in de kinderbescherming: deze legt andere
normen aan bij de beoordeling van gezinsrelaties en straalt in haar optreden een andere gezagsvisie uit. Maar waar liggen de grenzen van die
verandering? In dit artikel zal ik de stelling verdedigen dat de democrati• De auteur is verbonden aan vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Utrecht Zijn dank gaat uit naar Michel van de Bogaard, Els Deijkers en Karl
Ernst Hesser die een vroege versie van dit artikel van opbouwende kritiek voorzagen.
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sering van gezagsrelaties een einde kent omdat elk kind opnieuw controle behoeft en moet leren gezag van macht te onderscheiden.
Ik zal beginnen die individuele gezagsontwikkeling te beschrijven tegen de achtergrond van de eisen die aan het hedendaagse burgerschap
worden gesteld. Vervolgens licht ik toe wat er gebeurt als deze ontwikkeling stokt en de kinderbescherming besluit tot ingrijpen. Ten slotte ga ik
in op de tendens dat het antwoord van de kinderbescherming eveneens
minder autoritair van karakter is geworden. Sluit dat antwoord nog aan
bij in hun gezagsontwikkeling gestoorde minderjarigen?
De ontwikkeling van macht naar gezag
Ouderlijk gezag bestaat nog niet in de relatie tussen ouders en hun kleine
kinderen. Aanvankelijk bestaat alleen een machtsrelatie. Ouders trekken
hun kinderen weg bij het stopcontact of die kinderen dat nu willen of
niet. De ouder beschermt het kind tegen de gevaren waartegen het niet is
opgewassen. Het kind heeft geen benul van regels en er is nog geen
kwestie van gehoorzaamheid. Het kind onderscheidt het eigen perspectief niet van dat van de ander en beseft niet dat de gevoelens en behoeften van anderen kunnen verschillen van die van hemzelf (Hoffman,
1982).
Het kind bevindt zich in een pre potente positie waarin het menselijke
verhoudingen niet uitlegt in termen van macht. Oordelen over goed en
fout worden bepaald door de fantasie, mede omdat de pasgeborene
beelden mentaal niet kan vasthouden. Angsten kunnen alleen worden
afgeweerd door ze te projecteren op objecten in de buitenwereld.
Later in de ontwikkeling leert het kind goede en slechte zaken in de
buiten- en binnenwereld te integreren (Klein, 1946). Opvoeders spelen in
deze fase een secundaire maar belangrijke rol als projectiescherm voor
de goede en kwade impulsen van het kind. Zij incasseren de negatieve
projecties van het kind zonder daar boos om te worden (Winnicott, 1965)
en waarderen de positieve impulsen (almachtsfantasieën) waarin het
kind zijn ware zelf laat zien. De ouders laten het kind in de waan dat het
alles kan en dat zij geheel tot zijn beschikking zijn.
Daarin komt verandering als de wereld zich minder om het kind alleen
bekommert. Het kind gaat beseffen dat de wereld eisen stelt en dat mensen eigen verlangens en grenzen hebben. Dat is een angstaanjagende
ervaring, al was het alleen al om het feit dat daarmee een einde komt aan
de voorgestelde eenheid.
In de omnipotente positie zet het kind alles op alles die eenheid te herstellen. Eerst denkt het kind dat zelf te kunnen; als dat niet lukt dicht het
andere mensen die almacht toe. De ouders staan nu voor de taak het
kind voorzichtig aan te bevrijden van zijn almachtswanen. Zij treden het
kind positief tegemoet zonder het altijd zijn zin te geven. Zij 'desillusioneren' de omnipotente gevoelens van het kind, en laten het voelen dat
-
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het Met voor immer kan rekenen op de onvoorwaardelijk positieve houding van omstanders.
Overigens is de ouder voor het kind het levende bewijs van onvolmaaktheid. In deze post-potente positie leert het kind inzien dat de
macht die mensen ter beschikking staat beperkt is en dat de geweldenaars om hem heen zich beperkt weten door de regels van de samenleving.
Deze relativering helpt het kind bij zijn laatste stap, het verwerven van
een kritische positie ten aanzien van gezagsdragers. Het (oudere) kind
beseft dat een samenleving niet goed kan functioneren zonder bindende
afspraken, maar dat hij steeds moet nagaan of gezagsdragers hun macht
goed gebruiken en of de geldende regels en afspraken daadwerkelijk in
dienst staan van gemeenschappelijke belangen.
Deze laatste stap in de gezagsontwikkeling is wellicht kenmerkend
voor het hedendaagse kind dat wordt opgevoed tot een kritische burger,
die het belang van regels beseft, zich daaraan weet te houden en in staat
is afstand te nemen van gezagsdragers. Het is het ideaal van de onafhankelijke burger die geen externe sturing nodig heeft en zijn eigen maatstaf
vormt.
Jongeren wordt dus een steeds grotere materiële en morele vrijheid
geboden. Maar anderzijds kunnen zij nauwelijks een maatschappelijke
rol van betekenis spelen (Schuyt, 1995), worden ze niet tot zelfbeheersing maar tot zelfvervulling uitgenodigd en onvoldoende opgevangen als
het mis met hen gaat. Het is dan niet verbazingwekkend dat jongeren,
nadat zij hun eigen weg hebben gekozen, zich weinig gelegen laten aan
gemeenschappelijke belangen en afspraken. Zijn de dubbelzinnige eisen
die aan de moderne mens worden gesteld niet te hoog gegrepen voor
jongeren en wordt hen wel voldoende gelegenheid geboden zich tot een
kritisch burger te ontwikkelen?
Gezagsgestoorde kinderen

Als het kind ervaart dat degenen die van hem houden hun macht in zijn
belang aanwenden, ontwikkelt het vertrouwen in regels. Als het tegelijkertijd wordt aangespoord de eigen belangen af te wegen tegen die van
anderen, durft het een kritische houding ten opzichte van autoriteiten
aan te nemen. Ouderlijk gezag is de koppeling van formele en fysieke
macht' en ouderlijke liefde. De gezagsdispositie 2 komt voort uit een
combinatie van liefde en macht.

1 Het zou daarom wel zo verhelderend zijn de wettelijke term ouderlijk gezag te vervangen
door ouderlijke macht
2 Met psychologische gezagsdispositie doel ik op de in de persoonlijkheid van het kind
verankerde capaciteit en gevoeligheid om regels te zien als de mogelijkheid om eigen
belangen en die van derden goed af te wegen (Van Nijnatten. 1995).
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Er kunnen problemen ontstaan door een teveel aan macht en tekort
aan liefde, of een teveel aan liefde en een tekort aan macht. Als het kind
onvoldoende wordt erkend in zijn ondernemingszin of niet wordt gerustgesteld als het bang is voor zijn eigen kracht of die van anderen, ontwikkelt het een vals zelf. Het past zich dan aan de wensen van anderen
aan en verwerft geen kritische onafhankelijkheid. Er staat geen andere
weg open dan het gedrag van anderen te imiteren in een poging het ware
zelf af te schermen. Realiteitstoetsing blijft uit en het kind blijft steken in
een despotische structuur die onverhoeds aan de oppervlakte kan komen (Wmnicott, 1965).
Als ouders hun kinderen conditioneren in plaats van instrueren en ongewenst gedrag onderdrukken, associeert het kind ouderlijke macht niet
met liefde, maar met willekeur en eigenbelang. In de autoritaire opvoeding gaat de kruik zolang te water totdat hij barst. Het kind gaat macht
verheerlijken en wacht tot het moment dat hij het sterkst zal zijn, of probeert uit angst machtskwesties te ontwijken.
Kinderbeschermingskinderen hebben vaak een fundamenteel wantrouwen in regels en zijn niet in staat zich stap voor stap te bevrijden van
de principes die aan het gezag ten grondslag liggen (Sennett, 1993). Zij
hebben lak aan afspraken, omdat deze uit eigenbelang werden gemaakt
of systematisch niet werden nagekomen. Ze verschuilen zich achter een
barrière van valse presentaties. Het is moeilijk tot hun psychologische
kern door te dringen. Ze koesteren archaïsche fantasieën over de goede
ouder die hen komt redden uit de ellende in het kindertehuis. Zelfs als zij
in het kader van een maatregel van kinderbescherming uit huis zijn geplaatst, blijven zij hun ouders als de echte gezagsfiguren in hun leven
beschouwen (Van Nijnatten, 1991). In symptoomgedrag maken zij kenbaar dat het niet goed met hen gaat en laten zij de onbewuste hoop
doorklinken dat de omgeving zich met hen zal bemoeien (Winnicott
1956). De jarenlange gezagsloze of gezagsmisbruikende situatie heeft nu
geleid tot zichtbare pathologie bij het kind en tot een maatregel van kinderbescherming.
De reactie van de kinderbescherming
De kinderbescherming krijgt op tweeërlei wijze te maken met de veranderde normen over gezagsverhoudingen. De gezagsrelatie tussen ouders
en hun kinderen is anders geworden en kan niet meer op overeenkomstige wijze als in het verleden worden beoordeeld. Tegelijkertijd zijn de
normen over de gezagsverhoudingen tussen kinderbescherming en gezinnen veranderd.
Als de kinderbescherming ingrijpt in de gezagsrelatie tussen ouder en
kind gebruikt de overheid haar macht, desnoods tegen de wil van de
ouders en de minderjarige. Tegelijkertijd probeert zij door een betrokken
en aandachtige houding het vertrouwen in afspraken en regels te herstellen. Daarom is de bemoeienis van de kinderbescherming ook een com-
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binatie van liefde (de welgezindheid en betrokkenheid van haar uitvoerders) en macht (de wet). Beide worden - uiteraard - op professionele
wijze ingezet. Zoals in de ouder kind-relatie bestaat er in de relatie tussen kinderbescherming en gezin bij aanvang van de maatregel alleen
macht en probeert men vervolgens vertrouwen te wekken. De maatregel
is in eerste instantie gericht op het stoppen van een disfunctionerende
gezagsrelatie en maakt een einde aan de exclusieve macht van de ouder.
In tweede instantie heeft men de reparatie van de psychologische
gezagsdispositie van het kind op het oog. Men streeft ernaar het vertrouwen van het kind in algemene regels en normen te herstellen.
Dat gebeurt enerzijds door intentioneel pedagogisch optreden
(Schoorl, 1993). De (gezins)voogd wijst de minderjarige op de regels die
hij overtreedt, onderzoekt waarom hij de regels heeft overtreden en wijst
op de (schadelijke) gevolgen voor anderen. Zo wordt de minderjarige
zich bewust van de negatieve consequenties van zijn normovertredend
gedrag (Selman, 1980). De gezagsmaatregel schept de condities voor een
veilige ontwikkeling van het kind. Als (mede)gezagdrager draagt de (gezins)voogd de formele verantwoordelijkheid de noodzakelijke stappen te
nemen in het belang van het kind.
Het gebeurt anderzijds door de regels en normen voor te leven in de
contacten met de minderjarige en zijn gezin. Herstel van het vertrouwen
in regels en normen is mogelijk als de betrokkenen zeker kunnen zijn
van het optreden van de gezagdrager. De gezinsvoogd wekt vertrouwen
door zijn bevoegdheden steeds nauwgezet te gebruiken. Door persoonlijk gezag uit te stralen, die niet alleen instrumenteel is, vermindert de
cynische houding ten aanzien van de hulpverleningsbureaucratie. Als
het kind nog vertrouwen in zichzelf heeft en zijn identiteit niet compleet
heeft aangepast aan wat anderen van hem willen, dan is vertrouwen in
de gezagsfiguur nog mogelijk en durft hij iets van zijn ware zelf te laten
zien. Bij sommige kinderen is echter zoveel kapot gegaan dat de schade
niet in de relatie met de (gezins)voogd kan worden hersteld en biedt alleen intensieve psychotherapie nog soelaas en misschien zelfs dat niet
meer.
De problematiek van ouders en kinderen stelt hoge eisen aan de persoon van de gezinsvoogd. Hij moet enerzijds dichtbij en vertrouwd zijn
en anderzijds ruimte geven zodat kinderen hun weggestopte fantasieën
kunnen projecteren. Is de gezinsvoogd iemand waarop je boos durft te
worden en met wie je je kinderlijke hoop durft te delen? De hoop op verbetering lijkt bij de meeste kinderbeschermingscliënten ver weggestopt.
Hun toekomstverwachtingen hebben vaak een megalomaan karakter: ze
hopen op veranderingen tegen beter weten in, zijn niet realistisch in hun
vermogen om te veranderen en zijn belust op macht.
Dit zijn echter ook ongecontroleerde pogingen om het kwaad te bezweren. Het is de taak van de (gezins)voogd deze signalen op te vangen
en woedereacties te zien als de projectie van jarenlange opgekropte haat
en teleurstelling. Dan wordt voorkomen dat de boosheid als een per-
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soonlijke aantijging wordt gezien en in de tegenoverdracht nieuwe
schade veroorzaakt. Dat vereist geduld en tolerantie. In die zin worden
aan de (gezins)voogd overeenkomstige eisen gesteld als aan de therapeut, zonder echter dat van een therapeutische behandeling sprake is.
De kinderbescherming staat voor de dubbele taak een nieuwe gezagsrelatie op te bouwen en de negatieve gevolgen van het falend ouderlijk
gezag goed te maken. Van jongeren wordt verwacht dat zij het belang van
regels en afspraken in de gaten hebben, en dat zij een onafhankelijke
kritische houding ten aanzien daarvan kunnen aannemen. De jongeren
die in de kinderbescherming terecht komen zijn echter gestoord in hun
gezagsontwikkeling. Deze stoornis komt niet alleen in aanmerking voor
herstel, maar belemmert tevens de vorming van een nieuwe gezagsrelatie. Deze jongeren staan negatief tegenover 'het' gezag, zijn in hun
hart teleurgesteld in hun ouders maar staan negatieve opmerkingen over
hen niet toe. Ze zien niet in waarom ze zouden moeten luisteren naar
iemand die ze nauwelijks kennen. Voorts heeft de (gezins)voogd te maken met ouders die hun ouderlijke gezagstaak niet naar behoren konden
uitvoeren en die zich door de interventie vaak in hun ouderlijke eer voelen gekrenkt.
Tegelijkertijd beschikt de (gezins)voogd niet over hetzelfde (pedagogisch) instrumentarium als waarover de ouders beschikken. De intensiteit van de professionele gezagsrelatie is aanmerkelijk minder dan die
van de ouder kind-relatie. Recentelijk werd berekend dat de gemiddelde
gezinsvoogd niet meer dan twee uur per maand tijd heeft voor direct
contact met de cliënt. Deze tijd moet dan nog verdeeld worden over diverse familieleden. Hoe kan een gezinsvoogd in die korte tijd repareren
wat jaar in jaar uit is misgegaan? De helft van de ondertoezichtstellingen
eindigt omdat de pupil meerderjarig wordt en gezinsvoogden vinden
verdere hulpverlening vaak geïndiceerd (Mertens, 1996).
Desondanks vindt 40% van de onderzochte gezinsvoogden dat zij hun
doelen volledig bereikten en nog eens 40% gedeeltelijk. Het is moeilijk
vast te stellen hoe hoog gezinsvoogden hun doelen stelden. Er is voldoende aanleiding te veronderstellen dat de kinderbeschermingsproblematiek van dien aard is dat slechts bescheiden doelen kunnen
worden verwezenlijkt. Wat jarenlang scheef is gegroeid kan meestal niet
in enkele jaren hersteld worden. Het is natuurlijk de vraag of de kinderbescherming aan die hoge eisen kan voldoen en of zij in staat kan worden geacht haar pedagogische gezagstaak naar behoren te vervullen
(Deijkers, 1996). Van de kinderbescherming kan niet een dag- en nachtinzet worden verwacht die voor ouders gewoon is. Maar tussen een continue aanwezigheid en het functioneren als papieren case-bureaucraat
ligt natuurlijk een wereld van verschil. Dat pedagogisch gezag tijd en geld
kost behoeft niet te worden verheeld.
Volgens sommigen zou de kinderbescherming pas mogen ingrijpen als
zij kan garanderen dat haar interventie verbeteringen oplevert voor de
betreffende minderjarige. Een dergelijke waarborg is natuurlijk nooit te
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geven. Men neemt altijd het risico ten onrechte in te grijpen. Of dat erger
is dan ten onrechte niet-ingrijpen is een kwestie van smaak (Van der
Laan, 1990). Elke interventie verdient het wel omstandig te worden gelegitimeerd, evenals beslissingen om niet in te grijpen (die zouden kunnen
worden uitgelegd als nalatigheid), opdat ouders overtuigd raken dat pas
tot een gezinsinterventie wordt overgegaan nadat algemeen geldende
regels omtrent de uiterste grenzen van het opvoeden zorgvuldig zijn afgewogen. Door de rechten van kinderen en ouders serieus te nemen laat
de kinderbescherming zien regelgeleid te zijn. Zou zij niet volgens de
door de gemeenschap geaccepteerde regels opereren dan zou zij haar
gezag en geloofwaardigheid verliezen.
Gezag blijft dubbelzinnig

(Gezins)voogden laten in hun houding zien dat zij op professionele wijze
begaan zijn met het lot van minderjarigen die in de knel zitten. Hun houding is sterk persoonsgebonden, maar hangt mede af van de institutionele voorwaarden om op persoonlijke wijze te werken en van de verhouding tussen overheid en burger.
Zoals gezegd, is die verhouding de laatste decennia veranderd. De autoritaire benadering die kenmerkend was voor de eerste vijftig jaar van
de kinderbescherming maakte in de jaren zestig plaats voor een hulpverlenende benadering. Deze nog steeds bevoogdende stijl werd in de
jaren tachtig vervangen door een meer zakelijke stijl (Van Nijnatten,
1993). Uit eerder dossieronderzoek bleek dat de stellige en moralistische
interpretaties die de lcinderbeschermingsrapportages voor de TWeede
Wereldoorlog kenmerkten, nagenoeg verdwenen in de jaren zestig (Van
Nijnatten, 1986).
Deze verschuivingen worden bevestigd door Komen (1995) die vond
dat rapporteurs in de jaren tachtig de verschillende visies van gezinsleden zo duidelijk mogelijk naar voren willen laten komen en proberen de
geconstateerde problemen in het gezin bespreekbaar te maken. De recente stijging van het aantal maatregelen van kinderbescherming is volgens haar het gevolg van de vermindering van externe controle op jongeren en het uitblijven van een groteré zelfcontrole bij grote groepen
jongeren. Terecht stelt zij dat op grond daarvan een bijstelling van de
figuratiesociologie noodzakelijk is, waarin een voortschrijdend
civilisatieproces wordt verondersteld, waarin het machtsverschil tussen
burgers onderling en tussen burger en overheid kleiner wordt en de burger minder externe controle behoeft.
Deze beschaving zou het eerst verschijnen in hogere klassen en langzaam doordringen naar de lagere regionen. De vermindering van
Machtsverschillen is echter niet in alle gezagsrelaties opgetreden. De
gezagsrelatie tussen ouders en kinderen is op sommige gebieden onaangetast gebleven, terwijl op andere terreinen sprake is van een verkleining
van de verschillen (Tisak, 1986; Smetana, 1988). Bovendien blijkt uit de
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bevindingen van Koomen dat het beschavingsproces eindig is. Elke persoon maakt een ontwikkelingsproces door alvorens over zichzelf meester
te worden. Daarbij is enige vorm van sociale controle onontbeerlijk. Het
wegvallen daarvan stelt soms te hoge eisen aan kinderen.
De liberalisering kent een uiterste grens. Vormen van sociale controle
blijven voorwaarde voor het voortbestaan van de disciplinaire samenleving (Foucault, 1975). Primaire socialisatiekaders die door de opkomst
van de verzorgingsstaat in verval zijn geraakt blijken soms onvoldoende
in staat hun opvoedende rol te vervullen. Criminaliteit is het waarschijnlijke gevolg van een overheid die minder controleert en minder zorgzaam is. Waar de overheid zich heeft teruggetrokken zijn leemtes ontstaan die Met (direct) door informele opvangkaders worden ongewild.
Men zoekt oplossingen in een versterking van het 'persoonlijke', waardoor informele vormen van sociale controle verschraald zijn (zie Raes,
1995).
Ook (gezins)voogden zijn meer gaan vertrouwen op het zelfcontrolerend vermogen van hun kinderen, en het is de vraag of dat op zijn plaats
is voor kinderbeschermingskinderen. Uit recent onderzoek blijkt dat
deze jongeren hun ouders vaker uit angst voor straf en omdat het zo
hoort gehoorzamen dan jongeren die niet te maken hebben met de kinderbescherming. Deze laatste groep laat zich eerder leiden door de grotere ervaring van hun ouders en denkt daarvan beter te worden (Van
Nijnatten, in druk). Bovendien is het vertrouwen dat deze ouders in hun
kinderen stellen over het algemeen minder, hetgeen weer de oorzaak is
dat zij in conflict raken met hun kinderen en de kinderbescherming.
De medewerkers van de kinderbescherming hebben een totaal andere
pedagogische stijl dan de ouders van deze kinderen. Zij proberen juist
door overleg en reflectie de minderjarigen en de ouders tot rede te brengen. Zij richten zich op het vergroten van inzicht en zelfcontrole en proberen daartoe de jongere ruimte te geven. Maar vaak hebben de jongeren niet geleerd met de hen toegestane vrijheid om te gaan en komen zij
in een machtspositie terecht die zij niet (nog niet) aankunnen. Soms
hebben ze hun vrijheid eigenhandig veroverd door de autoriteit van hun
ouders onschadelijk te maken en zijn ze weinig geneigd zich iets gelegen
te laten aan nieuwe autoriteiten.
Machtsgelijkheid mag dan een sterk ideaal zijn in onze gemeenschap,
het blijft iets dat mensen moeten leren hanteren. Dat geldt voor kinderen
die dat van hun ouders en andere opvoeders leren, en dat geldt voor
ouders die met de kinderbescherming in aanraking komen en (opnieuw)
moeten leren hun ouderlijke verantwoordelijkheden te dragen. De staat
blijft machtiger dan de ouders en trekt de uiterste grenzen waarbinnen
ouders zich bewegen. Bij een gezagsvolle opvoeding tot sociale verantwoordelijkheid hoort regelmatige controle (Batnnrindt, 1973), zowel van
ouders als van de overheid.
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Conclusie

In de kinderbescherming is afgedaan met al te moralistische en betuttelende benaderingswijzen die in het verleden dominant waren. De kinderbescherming blijft evenwel een instituut dat de morele grondslagen
van onze samenleving verdedigt (het verdedigen van de belangen van
mensen die dat (nog niet) zelf kunnen) en dat soms doet door bevoogdend optreden. Het maatschappelijk werk in de kinderbescherming
heeft een grote stap vooruit gezet door onderhandeling als belangrijkste
instrument te gebruiken. De ervaring leert dat je zonder de medewerking
van de ouders en de minderjarige niet veel aanvangt. Het streven naar
machtsgelijkheid is evenwel illusoir omdat het voorbij gaat aan de
machtspositie van de overheid. Voor veel medewerkers in de kinderbescherming is dat het grote probleem. Hun gelijkheidsideaal is soms zo
sterk dat zij hun macht en de daarbij behorende verantwoordelijkheid
niet durven of willen nemen. Dat kan ertoe leiden dat kinderen aan hun
ouderlijk lot worden overgelaten.
Binnen een 'geleid ouderschap' 3 kunnen ouders de opvoeding van hun
kinderen vrijelijk ondernemen binnen de uiterste grenzen die de overheid heeft getrokken. Dat wil niet zeggen dat de kinderbescherming beter is dan de ouders hadden moeten zijn. Het kind is het beste af bij degenen die verantwoordelijkheid voor hem of haar willen nemen en
daartoe de mogelijkheden in huis hebben. Als dat niet het geval is, biedt
de kinderbescherming de mogelijkheid om iets van het vertrouwen in
gezag en regels te herstellen. Dat kan niet anders dan door iets vergelijkbaars tot stand te brengen als tussen ouders en hun kinderen. Dat betekent niet dat (gezins)voogden een soort ouder zijn, wel dat hun professionele bijdrage met pedagogisch handelen te maken heeft, dus met het
stellen van grenzen, met liefde en met macht. De kinderbescherming is
nu eenmaal niet perfect. Het gaat erom dat zij probeert een goede gezagdrager te zijn in het besef nooit de ideale te zullen zijn. Dat is geen vrijbrief voor minimaal contact, want hoge case laad of niet, je moet laten
zien dat je het beste voorhebt met de jongere. Aan de kinderbescherming
zijn soortgelijke eisen te stellen als aan ouders, terwijl wij tegelijkertijd
haar mogelijkheden om het goed te doen overeenkomstig moeten relativeren.

3 Deze term ontleen ik aan de vergelijking die Donzelot (1979, p. 8) maakt tussen het
psychodynamisch gezinsmodel van Freud en het economisch model van Keynes: 'the family
is an agency whose incongruity with respect tb' social requirements can be reduced, or
made functional, through the establishment of a procedure that brings about a 'floating' of
social norms and family values, just as there is established, concurrently, a functional
circularity between the social and the economic: Freud and Keynes together.
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Over criminaliteit en
kattekwaad
De wenselijkheid van een strafrechtelijke ondergrens
drs. M. Grapendaal *

In Nederland kunnen kinderen onder de twaalf jaar niet vervolgd worden; de ondergrens van het strafrecht wordt al geruime tijd bij twaalf jaar
getrokken. Deze grens is betrekkelijk willekeurig en geldt sinds 1965. Van
1901 tot 1965 kende het strafrecht geen ondergrens en van 1891 tot 1901
gold tien jaar als ondergrens. Voor die tijd was de Franse Code pénal van
kracht, waarin ook geen sprake was van een ondergrens voor strafrechtelijke vervolgbaarheid (Bol, 1991, 1992). In het betrekkelijk hardvochtige
tijdsgewricht van het fin de siècle werden soms bizar lange gevangenisstraffen opgelegd aan kinderen van vijf en zes jaar voor geringe delicten.
Hoewel bij de wetsherziening van 1891 in de memorie van toelichting
gerept werd van psychologisch advies waaruit zou blijken dat bij kinderen van onder de twaalf jaar van geen eigen vrije wilsbepaling sprake kan
zijn (Bol; 1991, 1992), is de grens die wij hedentendage kennen en als
vanzelfsprekend beschouwen, dus geenszins absoluut. Zo nu en dan
wordt die grens dan ook voorzichtig ter discussie gesteld of worden anderszins voorstellen geopperd om enige greep te krijgen op het criminele
gedrag van '12-minners'. Deze discussie geldt zowel de principiële/
wetenschappelijke merites van de grens als de praktische implicaties
ervan. In het vernieuwde Jeugdrecht wordt vooralsnog aan de ondergrens van twaalf jaar vastgehouden.
In 1993 werd in Nederland de Commissie Jeugdcriminaliteit geïnstalleerd. De commissie boog zich over de aanpak van criminaliteit onder
strafrechtelijk minderjarigen, dat wil zeggen jongeren van twaalf tot en
met zeventien jaar. Zijdelings werd ook aandacht besteed aan criminaliteit door kinderen in de leeftijdsgroep van zeven t/m elf jaar.
In het rapport Met de neus op de feiten (1994) wordt geconstateerd dat
er 'nauwelijks iets bekend' is over de aard en frequentie van strafbare feiten die gepleegd worden door '12-minners'. Niettemin meent de commissie over aanwijzingen te beschikken 'dat ook in deze leeftijdscategorie criminaliteit regelmatig voorkomt'. Eén van de hardste aanwijzingen
is het gegeven dat in 1992 ongeveer 4% Van de verwijzingen naar Halt
betrekking had op jeugdigen onder de twaalf jaar. De commissie vindt dit
dermate verontrustend dat zij aanbeveelt om in het vervolg álle contac* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie.

Juotitiéle verkenningen, jrg. 22, nr. 6, 1996

86

ten van 12-minners met de politie aan de Raad voor de Kinderbescherming te melden.
Min of meer tegelijkertijd met de publikatie van het rapport van de
Commissie Jeugdcriminaliteit, verscheen de Integrale Veiligheidsrapportage 1994. Deze rapportage verschijnt tweejaarlijks. Het verschaft
een algemene schets van de aard en omvang van de onveiligheid in Nederland. De onderwerpen variëren van voetbalvandalisme en roofovervallen tot het risico op industriële calamiteiten. Ook hier figureerden de
wetsovertredende '12-rnirmers'. Voor de Integrale Veiligheidsrapportage
1996 gfrig er een schepje bovenop en werd besloten criminaliteit van '12minners' tot een apart thema te benoemen.
Aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) van het ministerie van Justitie werd verzocht een onderzoek uit
te voeren naar de omvang en aard van het fenomeen. We zullen hier niet
en detail de resultaten van dit onderzoek (Grapendaal e.a, 1996) presenteren. Wel zullen de volgende drie vragen aan de orde gesteld worden:
- kunnen kinderen van jonger dan twaalf jaar verantwoordelijk worden
gehouden voor hun handelen? We zullen daarbij de redeneerlijn volgen
die Bol (1991) in haar proefschrift hanteerde;
- hoe ernstig is de aard en frequentie van criminaliteit onder '12minners'? Hier komen diverse onderzoeken aan de orde;
- heeft strafrechtelijke vervolging van '12-minners' voordelen boven civielrechtelijk ingrijpen? Is het, met andere woorden, zinvol om de strafrechtelijke benedengrens los te laten?
Eén en ander wordt geïllustreerd door een aantal casusbeschrijvingen
die afkomstig zijn uit de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming.
Psychologische noties over morele ontwikkeling
Kinderen onder de twaalf jaar kunnen voor wetsovertredingen niet vervolgd worden. Het strafrecht is op hen niet van toepassing omdat zij niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele strafbare feiten die
zij plegen. Verwijtbare schuld, wat in het commune strafrecht een centrale rol speelt, is bij kinderen onder de twaalf jaar per definitie afwezig.
Dat verwijtbare schuld niet van toepassing kan zijn op kinderen die
jonger zijn dan twaalf jaar, hangt nauw samen met de opvatting dat het
morele besef bij deze kinderen (nog) niet zodanig is ontwikkeld dat zij
het hiervoor noodzakelijke onderscheid tussen 'goed en kwaad' kunnen
maken. De betekenis en zingeving die jonge kinderen aan het plegen van
een delict hechten, zouden dus van een fundamenteel andere orde zijn of zijn wellicht zelfs geheel afwezig zijn - dan bij personen van twaalf jaar
en ouder.
Dat de grens van verwijtbaarheid en dus van een min of meer afgeronde morele ontwikkeling bij twaalf jaar ligt, is eerder het gevolg van
een min of meer arbitrair politiek compromis, dan vastgesteld middels
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(ontwikkelings-)psychologische vergezichten. Bol (1991, 1992, 1993) bespreekt de diverse, in dit verband relevante, theoretische stromingen
binnen de psychologie. Dit zijn achtereenvolgens de psychoanalytische-, cognitieve-, behavioristische- en sociale persoonlijkheidsbenadering. Zij komt tot de conclusie (1991, p. 140) dat geen der theorieën de leeftijd ziet als een autonome en onafhankelijke grootheid die
bepaalt warmeer de morele ontwikkeling is voltooid. Of het nu gaat om
paradigma's als de psycho-analytische fase, het cognitieve niveau, de
persoonlijkheidsgroei of het leervermogen, maakt niet zo veel uit: de
theoretische opvatting dat leeftijd er op zich weinig toe doet, wordt in
grote lijnen door onderzoek bevestigd.
Er lijkt dus geen wetenschappelijk geschraagde reden te zijn om kinderen van jonger dan twaalf jaar uit te sluiten van het strafrecht. Alle stromingen erkennen echter wel de doorslaggevende invloed van
omgevingsfactoren op de morele ontwikkeling. Het nature nurture debat
lijkt op dit terrein beslecht te zijn in het voordeel van nurture. Aangezien
de omgeving waarin iemand opgroeit voor vrijwel iedereen verschillend
zal zijn, is niet met zekerheid vast te stellen op welke leeftijd men in morele zin voldoende ontwikkeld is om verantwoordelijkheid te kunnen
dragen voor gedrag dat men tentoonspreidt. Omgekeerd geformuleerd
betekent dit dat ook het (zeer) jonge kind er wel degelijk weet van kan
hebben wanneer het gedrag vertoont dat afkeurenswaardig is.
Dat een zich ontwikkelend adequaat normbesef niet noodzakelijkerwijze parallel hoeft te lopen aan de voortschrijdende leeftijd, wordt in
het commune strafrecht erkend in de tbs-wetgeving. Het gaat hier om
(strafrechtelijk meerderjarige) psychisch gestoorde delinquenten van wie
vooral de persoonlijkheidsgestoorden een (zeer) gebrekkig normbesef
bezitten. De vaststelling hiervan - na diepgaand psychiatrisch/
psychologisch/omgevings onderzoek - kan er toe leiden dat het delict
niet (geheel) aan de dader wordt toegerekend. In dat geval wordt er (gedeeltelijk) van strafvervolging afgezien en tot behandeling overgegaan.
Hier schuilt een paradox in de wetgeving. Enerzijds wordt via de mogelijkheid tot ontoerekeningsvatbaarheid van een dader beaamd dat het
normbesef en daarmee de verwijtbaarheid per individu kan verschillen,
anderzijds wordt dit - in ieder geval voor een bepaalde categorie - door
de vastliggende ondergrens van twaalf jaar weer ontkend. Het gaat hier
nadrukkelijk niet om een vergelijking van de ernst van de delicten, het
gaat er om dat binnen de wetgeving uitzonderingen gemaakt worden. In
de huidige wetgeving wordt die uitzondering wel gemaakt binnen het
commune strafrecht en niet voor '12-minners'.
Het van overheidswege toedienen van (gevangenis)straf aan volwassenen heeft diverse functies waarvan inmiddels die van vergelding en (speciale) afschrilddng de belangrijkste zijn geworden. Het verbeteren en/of
resocialiseren van (normale) gedetineerden middels een verblijf in de
gevangenis is uit het vocabulaire verdwenen. Het toedienen van straf aan
kinderen heeft - als het goed is - niet de functie van vergelding. Menig
-
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ouder heeft daarentegen stilletjes de hoop dat een straf er toe zal leiden
dat het kind zal inzien dat het vertoonde gedrag ongewenst is en in de
toekomst zal uitblijven.
Om dit te bereiken dient de straf aan een aantal voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats moet het opleggen van de straf met redenen
omkleed worden. Het besef dat bepaald gedrag ongewenst is, zal beter
tot het kind doordringen als het begrijpt waarom dit zo is. Daarnaast is
belangrijk dat het toedienen van de straf zo kort mogelijk na het vertonen van het ongewenste gedrag plaatsvindt. De naar verluidt veel gebezigde dreiging: 'wacht maar tot papa (mama) thuiskomt' is daarom
contraproduktief.
Ook dient de inhoud van de straf bij voorkeur enig verband te houden
met het gedrag. Het kind moet de kans krijgen iets goed te maken. Als
een kind iets vernield heeft, is het daarom effectiever aandacht te besteden aan het (samen) repareren ervan in combinatie met een ernstig gesprek, dan het kind bij voorbeeld fysiek te straffen. In meer algemene zin
merkt de theorie op dat de straf meer gedragsbeïnvloedend is naarmate
er een sterkere affectie bestaat tussen kind en 'bestraffer'. Een willekeurige vreemde die straft maakt minder indruk dan een ouder waarmee het
kind een warme band heeft. Het straffen van kinderen heeft dus enerzijds als doel het zichtbare gedrag van die kinderen ten goede te beïnvloeden, maar anderzijds ook om het kind te doen inzien waaréan bepaald gedrag ongewenst is. Dit laatste draagt vooral bij aan de morele
ontwikkeling van het kind: door begrip van het waarom, worden waarden en normen beter geïnternaliseerd. Morele opvoeding zonder straf is
niet mogelijk.
Zoals we eerder al concludeerden geven psychologische theorieën
geen leeftijd aan waarop de morele ontwikkeling van kinderen voltooid
zou zijn. Het uitsluiten van verwijtbare schuld - en daarmee de mogelijkheid tot strafvervolging - voor kinderen van jonger dan twaalf jaar heeft
dus geen wetenschappelijke basis. Daar komt nog bij dat aan kinderen
een vorm van institutionele bestraffing wordt onthouden die bij zou kunnen dragen aan hun morele ontwikkeling. Twee redenen om op principiële gronden te concluderen dat de benedengrens van het strafrecht uit
de wetboeken verwijderd kan worden.
Maar een minstens zo prangende vraag is welke praktische winst een
dergelijke principiële keuze oplevert: is het met andere woorden ook nodig? En is de overheid wel het prototype van de bestraffer waarmee het
kind een warme affectieve band heeft? We zullen deze en dergelijke vragen hierna trachten te beantwoorden.
Aard en frequentie van jeugdcriminaliteit
De Commissie Jeugdcriminaliteit constateerde in haar rapport Met de
neus op de feiten (1994) dat erg weinig bekend is over criminaliteit onder
kinderen van zeven tot en met elf jaar, terwijl daar wel behoefte aan be-

89

Strafrechtelijke ondergrens

Figuur 1: Wegens strafbare feiten bij de politie geregistreerde
7 t/m 11 jarigen
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staat. Omdat deze kinderen strafrechtelijk niet te vervolgen zijn, verschijnen zij niet in de officiële statistieken. We zullen daarom moeten vertrouwen op andere bronnen. Daarvan kan een drietal onderscheiden
worden: de politieregistratie van strafbare feiten die gepleegd worden
door '12-minners', kwalitatieve informatie van personen die dicht bij de
bron zitten zoals politiefunctionarissen, leerkrachten van basisscholen,
medewerkers van de Raden voor de Kinderbescherming (Rvd1C) en ten
slotte self report onderzoek.
Ten behoeve van de Integrale Veiligheidsrapportage 1996 heeft het
WODC in drie steden (Amsterdam, Haarlem en Alphen aan den Rijn)
onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd zowel gebruik gemaakt van de geautomatiseerde politieregistratie, als van informatie die ons verstrekt werd
door sleutelfiguren van de hierboven genoemde organisaties.
De politieregistratie leverde alle '12-minners' op die in de jaren 1994
en 1995 wegens een strafbaar feit met de politie in aanraking zijn gekomen.' Figuur 1 laat voor de drie steden het percentage kinderen zien,
berekend over de totale populatie in de leeftijdscategorie zeven t/m elf
jarigen, dat in aanraking is geweest met de politie.
De absolute aantallen voor de steden zijn voor 1994 en 1995 respectievelijk: Amsterdam, 172 en 199; Haarlem, 62 en 57 en voor Alphen 20 en
27. We mogen zeggen dat de percentages erg laag zijn. Haarlem scoort
-

1 Vuurwerkdelicten zijn niet in deze cijfers opgenomen. Omdat Haarlem een speciaal Halt
vuurwerkprojekt heeft lopen, is de politie extra alert op deze delicten; ze kwamen vijf maal
zo vaak voor in Haarlem als in de andere steden. Dit vertekende de cijfers dermate ernstig
dat besloten werd om ze niet mee te tellen.
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met 0.8% tweemaal zo hoog als Alphen. Een verklaring hiervoor is niet
eenvoudig te geven. In totaal bevatten de registraties in de drie steden,
gerekend over twee jaar, 36 kinderen (7% van het totaal) die voor meer
dan één feit gehoord zijn (deze kinderen zijn bij de berekening van de
percentages elk éénmaal geteld). Bij de meesten gaat het om twee feiten,
er is één kind dat met vijf - tamelijk ernstige - feiten de kroon spant.
Het is niet verrassend dat de meest voorkomende delicten winkeldiefstal en vernieling zijn, ernstiger delicten zoals geweld tegen personen of
zedendelicten komen zeer zelden voor. Verder valt op dat naarmate de
kinderen ouder worden, zij sterker vertegenwoordigd zijn: de 11-jarigen
nemen rond de 50% van de feiten die door '12-minners' gepleegd worden, voor hun rekening. De verdeling jongens-meisjes is niet exact bekend, maar diverse bronnen melden dat de groep gedomineerd wordt
door jongens.
Natuurlijk zullen niet alle voorkomende feiten bekend worden bij de
politie. We mogen aannemen dat het vooral de ernstiger feiten zijn die
geregistreerd worden. Als uit nadere bestudering van de politieregistratie
en dossiers van de RvdK blijkt dat achter de zwaarldinkende delictsomschrijvingen vaak een betrekkelijk onschuldig vergrijp schuilgaat, is
dat een verdere ondersteuning van de constatering dat het wel losloopt
met de criminaliteit onder '12-minners'.
Zo stond een 10-jarig meisje in de summiere politieregistratie te boek
als verdachte van poging tot doodslag. Het raadsdossier maakte duidelijk
dat zij met iemand meereed die bij een verkeersruzie zijn pistool pakte
en de andere bestuurder neerschoot. Een ander voorbeeld is illustratief
voor de manier waarop het delict 'geweld met letsel' in de boeken kan
verschijnen. Op sommige basisscholen in Amsterdam zijn de spelletjes
'Pinken' en 'Wachtwoord' populair. Het 'Pinken' betreft een prestigeslag
waarbij het incasseringsvermogen van een kind wordt getest. Bij het verdragen van vijf vuistslagen, kan een 'bonus' verdiend worden van nog
eens één stomp. Naarmate het batige saldo oploopt, neemt het prestige
toe. Bij het tweede spel spreekt een groepje kinderen een wachtwoord af.
Meestal is dit een woord dat in het normale spraakgebruik regelmatig
voorkomt. Bezigt een ander, nietsvermoedend kind dit woord, dan gaat
de groep het kind te lijf. Dat deze spelletjes kunnen resulteren in builen,
bloedneuzen en blauwe ogen is vanzelfsprekend. Als ouders de politie
inschakelen en de daders worden op aanwijzingen van het slachtoffer
gepakt, dan worden zij geregistreerd als plegers van een `geweldsmisdrijf
letsel ten gevolge hebbende'. Zonder de mogelijke gevolgen voor de
slachtoffertjes te willen bagatelliseren of de noodzaak tot ingrijpen te
ontkennen, is het evident dat het hier gaat om functionele rituelen die de
groepscohesie versterken en eerder geduid moeten worden als onderdeel
van een normaal socialiseringsproces, dan als de start van een criminele
carrière.
De sleutelfiguren met wie gesproken is voor dit onderzoek, hebben
over het algemeen identieke ervaringen. In hun verhalen overheerst een
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sterk relativerende toon. Men is unaniem van mening dat er geen sprake
is van een structureel of maatschappelijk probleem, evenmin wordt een
toename of verjonging geconstateerd. Wel zijn de meeste zegslieden het
er over eens dat er zo rond het twaalfde jaar een breekpunt ligt: vóór het
twaalfde jaar weinig tot geen strafbare feiten, erna vaker. Dit heeft diverse oorzaken.
In de eerste plaats valt, bij overgang naar het voortgezet onderwijs, de
structuur van de basisschool weg. Wisselende groepen, met wisselende
leerkrachten en vrije tussenuren, komen in de plaats van een vaste groep
kinderen met een vaste onderwijzer en een ononderbroken schooldag.
Er wordt een veel groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan. Het verkennen van de grenzen kan dan leiden tot overschrijding
ervan.
Een andere belangrijke factor bestaat uit de toenemende contacten
met oudere kinderen. Op de basisschool behoort het kind uit groep acht
(een 11- of 12-jarige) nog tot de oudsten, in het voortgezet onderwijs
worden de oudere kinderen uit de hogere klassen voorbeeld. Daarnaast
mag de rol van de zich aankondigende - of reeds ingetreden - pubertijd
niet worden onderschat. Soms valt het plegen van strafbare feiten in de
categorie imponeergedrag dat 'hoort' bij het proces van volwassen worden.
Dat deze breuk rond het twaalfde jaar ligt en samenvalt met een aantal
ingrijpende veranderingen in het leven van het kind, bevestigt de opvatting dat normoverschrijdend gedrag eerder aan omgevingsfactoren te
wijten is, dan aan een geïnternaliseerd besef van 'goed en kwaad'. Indien
het zo zou zijn dat de morele ontwikkeling min of meer afgerond zou zijn
met het twaalfde jaar, dan zou je verwachten dat normoverschrijdend
gedrag af zou nemen of in ieder geval gelijk zou blijven; het neemt daarentegen toe. Aanwijsbare externe invloeden lijken in dit verband echter
van grotere betekenis te zijn dan de abstracte psychologische constructie
van een morele maatstaf waaraan kinderen afmeten of hun gedrag door
de beugel kan.
Waar we op basis van politiecijfers en gesprekken met sleutelfiguren
kunnen concluderen dat '12-minners' in termen van strafbaar gedrag
nauwelijks een probleem vormen, laten de resultaten van self-report onderzoek een ander beeld zien. Het WODC doet al een aantal jaren achtereen landelijk onderzoek naar criminaliteit onder 12 tot 18-jarigen in de
vorm van self-report. In 1994 heeft voor het eerst de categorie 8 t/m 11jarigen aan dit onderzoek deelgenomen. Volgens dit -nog niet gepubliceerde - onderzoek maakt ruim een kwart van de deelnemende kinderen
zich schuldig aan enigerlei delict. Als het amorfe 'delict' iemand lastig
vallen' buiten beschouwing wordt gelaten, daalt het percentage weliswaar tot zo'n 15, maar ook dat is nog van respectabele hoogte. Vernieling
en brandstichting scoren het hoogst. In recent Rotterdams self-report
onderzoek (Rovers en Wouters, 1996) worden percentages gevonden die
nog hoger liggen. Een belangrijke oorzaak voor dit verschil is het feit dat
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dit laatste onderzoek betrekking heeft op oudere kinderen van 11 t/m 13
jaar.
Hoe vallen de resultaten van divers sel f-report onderzoek te rijmen met
zowel de koele politiecijfers als de appaiserende geluiden die klinken uit
de kringen die het dichtst bij het vuur zitten? Om te beginnen mogen
politiecijfers niet vergeleken worden met cijfers die via self-reportverkregen zijn. De meetrnethoden verschillen te veel om enige vergelijkbaarheid te mogen veronderstellen. Zo komen politiecijfers tot stand doordat
de plegers/verdachten van delicten bekend worden bij de politie. Er worden natuurlijk veel meer delicten gepleegd dan dat er bekend worden,
laat staan dat er een verdachte aangehouden wordt. Om die reden mag
aangenomen worden dat de politiecijfers een onderschatting zijn van de
werkelijke frequentie van delictgedrag.
Over de betrouwbaarheid van self-report cijfers werden en worden
binnen de academische onderzoekswereld regelmatig debatten gevoerd.
Het laatste woord is daarover nog niet gesproken, maar het merendeel
van de betrokkenen is het er over eens dat self-report als methode van
onderzoek geoorloofd is, mits aan een aantal strikte voorwaarden voldaan wordt. Een enkeling wijst de methode rigoureus van de hand omdat de validiteit2 van het meetinstrument niet vast stellen is.
Met betrekking tot de hierboven genoemde self-report onderzoeken,
kunnen twijfels bestaan over de vraag of de deelnemende kinderen de
vragen in termen van 'strafbare wetsovertredingen' hebben geïnterpreteerd. De items die beantwoord moesten worden, kunnen door de kinderen zodanig gelezen worden dat daaronder ook minimale baldadigheid,
onschuldige vechtpartijtjes, duwen en trekken, schelden en spuwen begrepen worden. Het gaat met andere woorden om gedrag dat in elk
speelkwartier op elk schoolplein kan worden waargenomen. De stap
naar het definiëren van dit gedrag als strafbaar wordt vaak te snel gezet.
De onderzoekers gaan er dan van uit dat hun eigen bedoelingen en betekenissen passen op de belevingswereld van kinderen.
Daarnaast spelen zaken een rol als sociaal wenselijke antwoorden: 'als
die man dat nu zo graag wil, dan antwoord ik wel met ja' en de neiging
om op te scheppen tegenover klasgenootjes. Het eerste zal zich vooral
voordoen indien het interview individueel door een interviewer wordt
afgenomen (het WODC onderzoek) en het tweede als dit klassikaal gebeurt (het Rotterdamse onderzoek). De bezwaren die kleven aan selfreport onderzoek dat delinquent gedrag beoogt te meten zijn hiermee
niet uitputtend behandeld (zie voor een hand- en leerzaam overzicht
Haen-Marshall, 1996), evenmin kan op basis van de beschikbare gegevens beoordeeld worden of bij de onderzoeken voldaan is aan de voorwaarden die in de literatuur gesteld worden aan self-report onderzoek.
De hier wel genoemde problemen geven echter voldoende aanleiding
2 De validiteitskwestie draait in het algemeen om de vraag of met het instrument wel
gemeten wordt, wat men ermee beoogt te meten.
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om te menen dat de delinquentie in deze onderzoeken sterk overschat
wordt.
Casuïstiek
Hiervoor werd geconcludeerd dat er weliswaar geen principiële redenen
zijn om de ondergrens in het strafrecht te handhaven, maar dat we ons
wel moeten afvragen of het in praktische termen nodig is om het strafrecht ook van toepassing te verklaren op '12-minners'. De cijfers tonen
aan dat het om (zeer) kleine aantallen gaat, terwijl de feiten over het algemeen niet ernstig zijn. Het zonder meer verwijderen van de ondergrens uit het strafrecht is mijns inziens dan ook een voorbeeld van het
spreekwoordelijke kanon dat op een mug schiet.
Deze laatste conclusie wint aan zeggingskracht als we ons een beeld
kunnen vormen van het soort delicten waarmee de politie, de Raad voor
de Kinderbescherming en ouders geconfronteerd worden. Daarom volgt
hieronder een selectie uit de casussen die door de politie aangemeld zijn
bij diverse Raden voor de Kinderbescherming. We moeten ons daarbij
realiseren dat de politie een voorselectie maakt. Hoewel de Commissie
Jeugdcriminaliteit er in haar rapport voor pleitte dat álle '12-minners' die
om reden van een strafbaar feit in aanraking komen met de politie, aangemeld worden bij de Raad, komt lifer nog betrekkelijk weinig van terecht. De politie zal alleen die '12-minners' aanmelden van wie zij het
noodzakelijk acht dat de Raad zich erover buigt. In de praktijk betekent
dit dat het om de ernstiger gevallen gaat. Zowel de zwaarte van het delict
speelt daarbij een rol als de aangetroffen sociale problematiek
Yepl

Yegil was tien toen hij voor het eerst in aanraking kwam met de politie
wegens een geweldsmisdrijf. Hij had samen met enkele andere jongens,
waaronder zijn jongere broertje, zonder aanleiding iemand in elkaar geslagen en geschopt. In het daaropvolgende anderhalve jaar zou hij nog
vijfmaal opgepakt worden voor een heel scala aan ernstige strafbare feiten, over het algemeen groepsgewijs gepleegd: een zedendelict, tweemaal vernieling, inbraak in een 'inpandige berging' en nogmaals geweld.
De politie doet al na het eerste feit melding aan de raad. Na een summier onderzoek wordt doorverwezen naar de vrijwillige hulpverlening.
Vader stemt hiermee in. Als naderhand gecontroleerd wordt of Yegil inderdaad verschenen is, blijkt er geen contact te zijn geweest. De raadsonderzoeker nodigt vader uit voor een gesprek Er wordt niet gereageerd.
Vervolgens wordt een huisbezoek aangekondigd, maar er wordt niet
opengedaan. Nadat de politie nogmaals de raad heeft ingeschakeld wegens een delict, wordt besloten tot een zogenaamd milieu-onderzoek
Yegil bezoekt een ZMOK school. Het school maatschappelijk werk concludeert dat Yegil ongestructureerd is, bij vlagen agressief, impulsief, erg
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nerveus en onrustig. Er is een geschiedenis van zeer frequent schoolverzuim; de laatste drie maanden al 28 dagen. De ouders zijn hiervan op de
hoogte en niet zelden vindt het verzuim plaats met hun instemming.
Psychiatrisch onderzoek leidt niet tot de vaststelling van een stoornis.
Pogingen van de raad om structureel in gesprek te komen met de
ouders mislukken vrijwel allemaal. Uit de enkele contacten die er geweest zijn, komt Yegil naar voren als een knaapje dat zijn ouders naar
zijn hand zet, niet luistert, tamelijk dominant aanwezig is en slecht
slaapt. Moeder leidt een geïsoleerd bestaan en komt het huis vrijwel niet
uit. Wat haar kinderen buitenshuis doen, onttrekt zich aan haar waarneming. Vader heeft eenmaal het initiatief genomen om met Yegil terug
naar Turkije te gaan in de hoop dat hierdoor zijn gedrag zou veranderen.
De raadsbemoeienis duurt voort en concentreert zich voorlopig op het
totstandbrengen van een therapeutisch contact met de vrijwillige jeugdhulpverlening.
Wendy

Wendy van acht wordt in een periode van drie weken viermaal betrapt
op het stelen van telkens dezelfde artikelen: brood en kaarsen. Bij onderzoek door de politie blijkt bij Wendy thuis de energie afgesloten te zijn
wegens wanbetaling. Moeder verkeert het grootste deel van de dag onder
invloed van alcohol, het huis is vervuild, er is geen geld voor eten. Het is
onduidelijk of Wendy zelf initiatief tot de diefstallen heeft genomen of
dat de moeder haar hiertoe opdracht heeft gegeven, en de politie vindt
dit eigenlijk ook niet zo belangrijk De politie maakt er dezelfde dag nog
een raadszaak van en Wendy wordt vrijwel onmiddellijk uit huis geplaatst.
Mark

Mark is elf jaar. Hij maakt deel uit van een groep jongens die zich gedurende een periode van een paar maanden schuldig heeft gemaakt aan
het systematisch lastigvallen, bestelen, betasten en intimideren van
meisjes bij hun op de basisschool. Hierdoor is er een sfeer van angst ontstaan. De schoolleiding roept de hulp van de politie in als een meisje begint te praten. Langzamerhand wordt duidelijk dat het niet om één geval
gaat, maar dat vele meisjes het slachtoffer zijn geworden. De groep wordt
collectief aangemeld bij de strafunit van de Raad voor de Kinderbescherming.
Mark blijkt de enige in de groep te zijn die eerder contact heeft gehad
met de politie vanwege diefstal van geld van een leraar, het ingooien van
ruiten en winkeldiefstal. Hij komt uit een gezin dat een geschiedenis van
problemen heeft. Mark heeft drie zusters en drie broers. Bij alle drie de
broers is eerder een ondertoezichtstelling opgelegd. Alle drie hebben
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criminaliteit gepleegd die zich van betrekkelijk onschuldig tot ernstig
ontwikkelde naarmate de kinderen ouder werden.
De zaak resulteert in de oplegging van een ondertoezichtstelling. De
ouders reageren onverschillig en spreken van een storm in een glas water. Ze vinden het gedrag van Mark niet buitensporig en zeggen dat het
'de leeftijd' is.
Mehmet

Melunet van tien wordt in januari 1995 samen met een aantal oudere
kinderen door de politie betrapt bij het afsteken van restanten vuurwerk
en het verbranden van kerstbomen op een volkstuinencomplex. Melunet
is nog niet eerder met de politie in aanraking geweest en blijkt zeer onder
de indruk van het voorval. De ouders van Melunet, die hem van het politiebureau komen afhalen, eveneens. Het gezin - dat nog vier kinderen
telt - staat niet bekend als problematisch. Er wordt proces-verbaal opgemaakt en omdat hier sprake is van een zogenaamd 'groepsdelict' wordt
de hele groep door de officier van justitie verwezen naar het plaatselijke
Bureau Halt.
Omdat Mehmet vanwege zijn leeftijd formeel niet in aanmerking komt
voor een Halt-afhandeling, is de toestemming en medewerking van zijn
ouders nodig. In de hoop erger te voorkomen, stemmen zij volmondig in
met deze sanctie. De werkzaamheden die de groep moet verrichten bestaan uit klusjeswerk op het volkstuinencomplex waar zij betrapt werden. Vanwege zijn leeftijd doet Melunet slechts voor een beperkt deel
van de tijd mee.
Demitra e.a

Demitra van vijftien, haar broertje Karim van dertien en hun elf-jarige
nichtje Rachmilla zijn op het Damrak in Amsterdam opgepakt wegens
een straatroof. De kinderen zijn geboren in voormalig Joegoslavië.
Het drietal was op weg naar de kermis maar aangezien ze geen geld
meer hadden gingen ze bedelen en stelen. Volgens hun verklaringen was
dit stelen een idee van het jongetje en zijn nichtje en was het oudste
meisje daar niet van op de hoogte. Toen ze het slachtoffer als potentiële
'buit' bestempelden, liepen ze hem met z'n drieën achterna en versperden hem de weg. Hierop pakten het broertje en zijn zusje de man bij zijn
kleding waarbij het jongetje de portefeuille afpakte.
Hoewel de kinderen spijt betuigden, het dom vonden van zichzelf, zeiden dat dit de eerste keer was en dat het nooit meer zou gebeuren, is de
vordering tot inbewaringstelling van de Officier van Justitie door de kinderrechter bij zowel Karim als de zeven maanden zwangere Demitra toegewezen.
De leeftijd van Rachmilla was niet exact vast te stellen: zelf wist ze alleen het geboortejaar aan te geven, maar niet de maand. Uit een op haar
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naam gesteld paspoort met geboortedatum zou kunnen blijken dat ze
pas over twee maanden twaalf jaar zou worden. De vordering van de Officier van Justitie is door de kinderrechter afgewezen: 'omdat niet blijkt
dat verdachte de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt' (het dossier vermeldt niet of, en zo ja, welke actie de raad heeft ondernomen, MG).
Brian

Brian is tien jaar. Met een hobbymes heeft hij op een woensdagmiddag
een ouder klasgenootje in de rug gestoken. De wond was zo diep dat
operatief ingrijpen nodig bleek. Hoewel het weinig scheelde, zijn er geen
vitale organen geraakt. Het gebeurde komt als donderslag bij heldere hemel. De omgeving is volledig uit het lood geslagen door het voorval:
Brian komt uit een harmonieus en probleemloos gezin waarin veel aandacht aan de kinderen wordt geschonken. De ouders zijn hoog opgeleid.
Hij staat bekend als een zacht knaapje dat tot dan toe geen buitensporige
agressieve neigingen had.
Het politie-onderzoek lost een aantal vragen op. Het slachtoffer blijkt
op school te boek te staan als een notoire pestkop, veel kinderen zijn
bang voor hem. Eerder die middag heeft hij zonder aanwijsbare reden
het twee jaar jongere broertje van Brian geschopt en geslagen. Het mes
heeft Brian 's morgens vroeg gevonden. Te oordelen naar het uiterlijk van
het mes heeft het lang buiten gelegen. Volgens de politie is het toeval dat
hij juist die dag een mes bij zich had.
Brian wordt aangemeld bij de straf-unit van de Raad. Er wordt een
raadsonderzoek naar Brian en het gezin ingesteld. De Raad komt tot de
conclusie dat het pedagogische klimaat in het gezin zodanig goed en
evenwichtig is dat de ouders zelf adequaat met het gebeurde overweg
kunnen. Er is geen reden voor verdere bemoeienis door de Raad. (Tijdens het interview zegt de coördinator van de betrokken straf-unit, dat
niet de ernst van het delict uitgangspunt is voor de raad, maar de vraag
of er hulpverlening geïndiceerd is, MG)
Van een aantal van de casussen is het zonneklaar dat het strafrecht geen
antwoord biedt op de problematiek. Wendy zou zo weggestapt kunnen
zijn uit een roman van Charles Dickens, van Melunet mag aangenomen
worden dat het blote feit van de betrapping door de politie voldoende is
om hem de volgende keer beter te laten nadenken, Rachmilla is op sleeptouw genomen door haar oudere nichtje en zou het delict hoogstwaarschijnlijk niet zelfstandig hebben gepleegd.
Bij strafrechtelijke meerderjarigheid van Ye01, Mark en Brian zou ongetwijfeld proces verbaal zijn opgemaakt dat geleid zou hebben tot voorgeleiding aan de Officier van Justitie. Vooral bij YeQi1 en Mark kun je je
afvragen of een strafrechtelijke afdoening niet meer op z'n plaats zou zijn
dan de blijkbaar vruchteloze pogingen om civielrechtelijk in te grijpen.
Allebei hebben ze diverse ernstige delicten op hun naam staan en voor
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allebei geldt dat bemoeienis van de raad niet voorkomen heeft dat ze
vaker met de politie in aanraking zijn gekomen. 'Wie niet horen wil,
moet voelen' zou op hen van toepassing kunnen zijn. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre strafrechtelijke maatregelen geslaagd zouden zijn
waar civielrechtelijke maatregelen en/of de vrijwillige hulpverlening gefaald hebben.
Strafrechtelijk of civielrechtelijk ingrijpen
Een drietal zaken staat centraal bij de afweging of een strafrechtelijk vervolg aan een delict dat door een '12-minner' gepleegd is, meer op z'n
plaats is dan civielrechtelijk ingrijpen. In de eerste plaats blijft het de
vraag in hoeverre de dader ondanks zijn leeftijd verantwoordelijk kan
worden gehouden voor het delict. Is met andere woorden zijn morele
ontwikkeling zover ontwikkeld dat hij het besef kan hebben dat zijn daad
niet door de beugel kan?
De tweede vraag is die naar het oogmerk van het ingrijpen: vergelding
en bescherming van de omgeving of opvoeding. Hiermee samenhangend is de afweging belangrijk of een strafrechtelijke vervolging meer
vermag dan een civielrechtelijke maatregel; in essentie draait het hier om
de vraag naar de effectiviteit van de diverse institutionele reacties.
Zoals we eerder al constateerden, is de aan- of afwezigheid van voldoende normbesef niet op het oog noch met verwijzing naar de leeftijd
vast te stellen. Daarvoor is een grondig onderzoek door deskundigen
noodzakelijk. Zonder de wettelijke ondergrens van het strafrecht geheel
af te schaffen, kunnen er, naar analogie van de tbs-wetgeving en het
persoonlijkheidsonderzoek bij strafrechtelijk minderjarigen, condities
gecreëerd worden die een dergelijk onderzoek mogelijk maken. Uitkomsten van dat onderzoek kunnen leiden tot een strafrechtelijk ingrijpen in
plaats van tot een civielrechtelijk ingrijpen. Zulks ter vaststelling van de
rechter. Natuurlijk dient dit met de nodige waarborgen te worden omgeven en plaats te vinden naar de maat die de leeftijd vereist.
Het oogmerk van het ingrijpen wordt vooral bepaald door de definitie
van het probleem. Gaat het om een justitieel/veiligheidsprobleem, of
kunnen we veeleer spreken van een pedagogisch/sociaal probleem. In
het ene geval wordt gestreefd naar vergelding en speciale preventie, in
het andere wordt geprobeerd de opvoeding en/of de omgeving van het
kind ten goede te keren. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van
een pedagogisch/sociaal probleem; vaak ongeacht de ernst van het delict.
Civielrechtelijke interventies of het traject van de vrijwillige hulpverlening kunnen hier goed uitkomst bieden. Strafrechtelijke sancties zijn
prematuur, ongewenst en vaak zelfs ongeschikt. De bestaande infrastructuur van hulpverlening en samenwerking tussen de diverse instanties zijn over het algemeen voldoende om een adequaat netwerk van opvang te creëren. De meeste daarvoor in aanmerking komende kinderen,
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komen op één of ander moment te bestemder plekke. Sommige kinderen
echter - zie bij voorbeeld de casus YeQi1 - plegen een reeks van delicten
ten tijde van een civielrechtelijke maatregel of vrijwillige contacten met
de hulpverlening. Hulpverlening lijkt dan geen enkel effect te sorteren.
Zowel het kind als het gezin zijn resistent (geworden) tegen civielrechtelijk ingrijpen en de ernst en frequentie van de delicten kunnen dermate
uitzonderlijk zijn dat van een lokaal en individueel veiligheidsprobleem
gesproken kan worden.
Strafrechtelijk interveniëren - maar niet eerder dan na een intensief
gedrags/zielskundig onderzoek - is dan een alternatief waarover serieus
nagedacht moet worden, ongeacht de leeftijd van het kind. De kinderen
die daar het meest voor in aanmerking zullen komen, zijn de frequente
plegers van ernstige feiten. Uit de eerder gepresenteerde cijfers blijkt dat
het - in een periode van twee jaar - in de steden Amsterdam, Haarlem en
Alphen aan den Rijn om een aantal van 36 kinderen gaat. Dit vormt de
risicogroep die in een relatief korte tijdspanne meerdere malen in contact met de politie is gekomen. Hoewel de groep in omvang zeer klein is
(op jaarbasis gemiddeld 3,5% van alle kinderen die voor een strafbaar feit
bij de politie geregistreerd staan), kan met vroegtijdig ingrijpen erger
voorkomen worden.
Een probleem hierbij vormt de identificatie van de risicogroep. Uit het
onderzoek blijkt dat er weliswaar binnen de politiedistricten een geautomatiseerd registratiesysteem bestaat, maar dat de uitwisseling tussen de
districten gebrekkig is. Hierdoor komt het voor dat een kind dat in verschillende districten een delict begaat (in het geval Ye01 betrof het drie
districten: de districten waar hij woonde, naar school ging en met z'n
vriendjes speelde) niet herkend wordt als een frequente pleger. Pas als er
verdere actie wordt ondernomen, zal de beschikbare maar verspreide
informatie verzameld worden. Dan zal ook pas duidelijk worden dat het
kind meerdere delicten gepleegd heeft.
Betere gegevensuitwisseling tussen de politiedistricten is iets anders
dan een landelijk 'cliëntvolgsysteem', ook wel de boeijesbank genoemd.
Bij het volgsysteem gaat het om een landelijke databank waarin alle kinderen met politiecontacten opgenomen worden. Aanvankelijk was het
systeem bedoeld voor kinderen tussen de twaalf en achttien jaar oud,
maar recentelijk waren geluiden te horen die ervoor pleitten om het systeem uit te breiden naar de '12-minners'.
Dit is een controversiële kwestie. Aan de opzet van een dergelijk systeem kleven de nodige mitsen en maren. Welke doeleinden worden ermee gediend, justitiële- of hulpverleningsdoeleinden? Het antwoord op
deze vraag bepaalt niet alleen wie toegang heeft tot het systeem: de Raden voor de Kinderbescherming, de politie, het O.M., maar ook de mogelijke consequenties van registratie. Daarmee hangt samen welke informatie van de kinderen vastgelegd gaat worden. Wat zijn de stigmatiserende gevolgen van registratie? Hoelang worden de gegevens vastgelegd?
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Gegeven het kleine aantal ernstige zaken waarvoor registratie nuttig
kan zijn, lijkt het onontkoombaar dat in de loop der jaren een groot aantal kinderen geregistreerd gaat worden waarvan achteraf zal blijken dat
de noodzaak ertoe afwezig is geweest. Om dezelfde reden kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de kosteneffectiviteit van een dergelijke landelijke databank. In tijden van financiële schaarste is dat geen onbelangrijke kanttekening. Bovendien schuilt er het gevaar in dat ongemerkt en
via een omweg de strafrechtelijke leeftijdsgrens verlaagd wordt, zonder
dat er een wettelijk kader voor geschapen is. Feiten die door een kind op
bij voorbeeld 10-jarige leeftijd gepleegd worden, kunnen gaan meewegen bij het bepalen van de strafmaat voor een delict dat op latere leeftijd
is begaan. Met een betere uitwisseling van gegevens tussen politiedistricten kan al een hoop verbeterd worden zonder dat tegemoetgekomen hoeft te worden aan de ongebreidelde en vaak gratuite lust tot
registratie.
Samenvattend
Hoewel er ontwikkelingspsychologisch geen bezwaren zijn tegen het verwijderen van de ondergrens uit het strafrecht en bestraffing bijdraagt aan
de morele ontwikkeling van kinderen, zijn er voldoende praktische bezwaren om hier van af te zien. Het zonder meer schrappen van de ondergrens is een te zwaar middel als we beseffen om hoeveel kinderen het
gaat en welke meerwaarde een dergelijke ingrijpende wetswijziging heeft
ten opzichte van de huidige situatie. Per jaar begaan niet meer dan enkele tientallen kinderen van jonger dan twaalf jaar een zodanig zwaar
delict of plegen delicten met een zodanige frequentie dat een strafrechtelijk vervolg misschien meer op zijn plaats is dan een civielrechtelijk
ingrijpen. Deze kinderen kunnen een lokaal en individueel veiligheidsrisico opleveren. Vooral voor die kinderen en gezinnen die resistent gebleken zijn tegen alle bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming of de vrijwillige hulpverlening en daarbij enig moreel besef hebben
van het gepleegde delict.
Het spreekt vanzelf dat niet lichtvaardig besloten kan worden tot strafrechtelijk ingrijpen bij een '12-minner'. Een uitzondering in de wet dient
omgeven te worden door tal van waarborgen. Naar analogie van de tbswetgeving en het persoonlijkheidsonderzoek bij strafrechtelijk minderjarigen (12 t/m 17 -jarigen) zouden gedrags- en zielkundigen de rechter
van advies moeten dienen over het morele ontwikkelingsniveau van het
kind. De rechter beslist over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen.
Het is echter niet alleen het kind dat in voorkomende gevallen verantwoordelijk gehouden moet worden voor het gedrag dat het tentoonspreidt. Crimineel gedrag van kinderen staat meestal niet op zichzelf. Waar we eerder tot de conclusie kwamen dat het vooral omgevingsen gezinsfactoren zijn die de morele ontwikkeling van kinderen bepalen,
is de vraag gewettigd in hoeverre ouders/verzorgers (ook strafrechtelijk)
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aangesproken moeten kunnen worden op het ontbreken van de juiste
voorwaarden waaronder een kind opgroeit.
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Justitiële verkenningen (Judicia' explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the most relevant international articles of each issue. The central theme
of this issue is (vol. 22, no. 6, 1996) Preventive intervention in families.
_

Government and families; a tense relationship

Malmberg

In this article the author (former director of youth policy in the Dutch
Ministry of Health, Welfare and Sport), focuses on the relation between
government and the family. Though youth policy and family policy in
the Netherlands are advancing in several ways, the biggest question to
raise stil is what the government really sees as the task for the state in
family policy and what funds are needed for the execution of this task
A serious debate on the limits of what the state can and should do is
needed soon, even more when prevention is the direction in both
youthpolicy and family policy.
Family policy from a justice perspective

J. Junger-Tas

In this aaide the author discusses the causes of delinquent behaviour
as well as the connection between delinquency and problems of well
being and health. She cliscusses a number of succesful prevention
programs and sketches the contours of a preventive justice family
policy. The author states that programs for parents need to be a lot
more structured and directive than has been the case up until now.
After proposing experimentations with preventive programs she goes
into the question of how parents and children should be recruted. In
selecting parents and children one ought to go about in a very reserved
way. It is of the utmost importance to convince parents that the
prevention program will give their children better chances and
opportunities in the future. Groups of parents - especially certain
allochthonous groups - that are hard to motivate for participating in
programs might be stirnulated when offered a premium.
Pedagogical prevention; possibilities and limitations

PP Goudena

An outline of a framework for pedagogical prevention is given and
implications for govemmental strategies in this field are discussed.
Starting from concepts like developmental issues and risk and
protective factors, a model of the determinants of the psychosocial
development of chlldren is jffiven. It is argued that knowledge of the
factors that facilitate or impede children's development does not
automatically answer the question how and when to implement
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preventive activities. Especially the consent of the parents to participate
in such activities is an important issue. These difficulties might be
avoided on the one hand by offering preventive activities that are
directly connected to requests for help from parents, and on the other
hand by focusing on the domains of 'school' and 'environment'. Another
problem in designing preventive strategies is the social-political base of
such strategies. It is argued that the notion of children's rights might be
useful in that respect.
Prevention in Moroccan families; the field of tension between supply
and demand
T.VM. Pels

Moroccan youngsters show a relatively high amount of psychosocial
problems, drop out of the educational system and criminality. This
article sets out to describe specific risk factors in the lives of Moroccan
children. Next to the comparatively unfavourable social-economical
position of their parents, these concern so called ethnic-cultural factors:
the effects of migration on family and group cohesion, the ambivalence
conceming the residence in the Netherlands, the cultural differences
between families and social institutions like schools and last but not
least the ethnocentric and sometimes discrirninating approach from the
part of persons and institutions in Dutch society. The second part of the
article concerns the provisions for prevention and family support in the
Netherlands. These appear to be not sufficiently geared to the needs
and expectancies of Moroccan parents, due to differences in the
definidon of problems and their solutions between parents and
professionals. The importance of bridging these differences through
responsive interaction is underlined. Initiatives from grassroot
organisations to stimulate this interaction are brought forward as
inspiring examples.
Treatment for parents with antisocial children
N.W. Slot

Research indicates that particular parent characteristics are correlated
with the development of antisocial behaviour in their children. Children
faced with negative parenting styles may develop behaviour pattems
that are inadequate from a developmental view, especially when they
socialize with antisocial peers. Stress factors in the neighbourhood and
the commtmity may worsen parent-child interactions and the
developmental outcome of the child. These mechanisms do not
necessarily cause antisocial behaviour. Protective factors in the child,
the family and the neighbourhood may safeguard a child from
becoming antisocial. Treatment and intenrention programs can benefit
from research, not only by focusing on the factors that cause a deviant
development, but also on protective factors and mechanisms that foster
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a healthy development. Three family focused treatment programs are
presented as illustrations.
Authority disorders

C. van Nijnatten
In recent decades, authority relations between parents and children,
and between the child protection institutions and families changed
dramatically. A more liberal policy lead to a decline of social control.
Children have to meet higher requirements of self control. If children
get disturbed in achieving a position which is both rule-govemed and
critica' towards authority, an intervention of a juvenile court is
probable. Social workers try to restore trust in regulations. But, their
authority also changed. Sometimes, their ideal of equality of power is so
strong that they are opposed to the use of authority. Yet, this may cause
darigerous illusions, because it denies the (pedagogical) authority of the
state.
Crime, mischief and the lower age limit in criminal law

M. Grapendaal

Children younger than 12 years of age, cannot be prosecuted for their
law infringements. This has not always been the case. At the and of the
nineteenth century, sometimes prison sentences of bizarre length were
imposed on children of five and six years old for minor offences. The
lower age limit of 12 years is in force since 1965 and is based on the
assumption that moral development is not completed until the age of
12; therefore children carmot be blamed for their offences. This limit
seems rather to be the result of political compromise than of psychological reasoning or scientific evidence. Relevant psychological theory
states that in and of itself age is not an autonomous factor in detennining whether or not a person can be held responsible for his deeds.
Most research confirms this psychological paradigm. In other words:
there is no scientific basis for the existing lower age limit for prosecution. But is it therefore necessary to remove the limit? Empirical
evidence shows that crime among young children (younger than 12
years) is very rare. On average only 0.6 % of this age category have
contact(s) with police, for relatively small offences. Considering this
evidence, there seems to be no practical advantage in abandoning the
lower age limit alltogether. There are however some children (a few tens
per year) who commit serious and repeated crime: theft, sexual
offences, burglary, violence etc. Creating an exception in criminal law
for these children, deserves serious consideration. Where other
measures fail and families have become resistent to civil law interventions, criminal law has its own functions and instruments. A final
question -raised but not answered- is whether parents who create a
harmful environment for children to grow up in, should be held
criminally responsible for such an environment.
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Gokken op een kansspellwalificatie; een behendigheidsspel?
prof dr 8.8. van der Genugten en dr PEM Bonn'
Veronderstel dat u een voor een groot
publiek interessant spel met
toevalselementen heeft bedacht en
dat u via connecties bij de media
hiervoor zo uitbundig reclame laat
maken dat de officier van justitie wel
moet optreden. Er is dan tijd genoeg
voor het organiseren van een nieuw
commercieel aantrekkelijk spel:
gokken op de rechterlijke kwalificatie
van het door u bedachte oorspronkelijk spel als kansspel of behendigheidsspel. De uitslag hiervan is immers
onvoorspelbaar en daarom aantrekkelijk voor gokkers, maar welke rechter
zal dit nieuwe spel als gokken durven
te bestempelen?
Deze karikatuur m.b.t. rechtsonzekerheid kwam bij ons op bij lezing van
het artikel 'Kansspelbegrip en
kansspelbeleid' van Moerland en Van
't Veer, in de aflevering van Justitiële
verkenningen 'De groeimarkt van
kansspelen' (JV4, 1996). De auteurs
stellen hierin dat bepaalde rechterlijke
uitspraken m.b.t het begrip kansspel
onvoorspelbaar worden omdat rechters
volstaan met een in geen enkel
opzicht onderbouwde verwijzing naar
de abstracte begripsomschrijving van
wet en jurisprudentie (de juridische
toverformules). Moerland en Van 't
Veer bepleiten vervolgens het hanteren
van een consistente argumentatie die
leidt tot een werkbare maatstaf voor
het onderscheid tussen kans- en
behendigheidsspelen. Wij hebben ons
de afgelopen jaren met precies dit
thema beziggehouden, zowel
theoretisch vanuit onze beide
wetenschapsgebieden (statistiek/
kansrekening en speltheorie) als
•

praktisch door op te treden als
getuige-deskundigen. We verwijzen in
deze context naar Van der Genugten
en Borm (1994, 1996). Vanuit deze
ervaring zullen we in deze bijdrage
onderdelen van Moerland en Van 't
Veer becommentariëren en aanvullen.
Het morele kader
Eerst schetsen we het historische en
morele kader (in sterk gesimplificeerde
vorm) rondom de Wet of de
Kansspelen zoals dat naar onze
mening ook tot uitdrukking wordt
gebracht in de artikelen van Schutte
en Van der List in hetzelfde nummer.
Ruwweg komt het neer op het
volgende: 'Het beoefenen van
kansspelen, en in het verlengde
daarvan het exploiteren, is een
ondeugd; immers om geld te
verdienen moet gewerkt worden. Het
beoefenen van behendigheidsspelen
daarentegen is een deugd, immers
hierbij is geestelijke of lichamelijke
arbeid vereist en dat mag best geld
opleveren: Vanuit dit perspectief is de
huidige formulering van de Wet op de
Kansspelen (titel I, art. 1) goed te
begrijpen. Bij spelen om geld, waarbij
de deelnemers hun kansen op winst
niet overwegend door middel van
speelgedrag kunnen beïnvloeden,
behoeft eigenlijk niet gewerkt te
worden, maar wordt meer gegokt
Deze spelen zijn dan ook in beginsel
verboden, maar in de praktijk via
vergunningen exclusief toegestaan aan
de staat In vrijwel alle discussies
wordt dit beleid belicht en gerechtvaardigd vanuit een negatieve

De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar Kansrekening en Statistiek en universitair docent
Speltheorie. Beiden zijn verbonden aan de Vakgroep Econometrie van de Katholieke
Universiteit Brabant.
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invalshoek: als gokken dan toch moet,
is het goed dat de staat een
controlerende functie heeft op deze
onbedwingbare menselijke neiging op
een gemakkelijke manier geld te
verdienen. In geval van een ongecontroleerde exploitatie zou de burger
immers ten prooi kunnen vallen aan
uitbuiting, manipulatie en criminaliteit
De nadruk ligt dus steeds op een
correcte kwalificatie tot kansspel. De
positieve invalshoek, namelijk het
streven naar een correcte kwalificatie
tot behendigheidsspel ter bevordering
van morele waarden, lijkt hierbij op de
achtergrond te raken. We signaleren
slechts dit verschijnsel zonder hierover
zelf een waardeoordeel te willen
geven. Onze intentie is neutraal. We
willen slechts instrumenten aandragen
voor consistente beslissingsprocedures
ten aanzien van een kwalificatie tot
kans- of behendigheidsspel zonder
één van beide invalshoeken uit het
oog te verliezen.
Juridische toverformules
De door Moerland en Van 't Veer
gemaakte indeling van kansspelen in
enge en ruime zin is puur feitelijk van
aard. Ons houdt vooral de vraag bezig
hoe een methodiek ontwikkeld kan
worden die op systematische en
consistente wijze leidt tot een
kwalificatie van spelen als kansspel
dan wel behendigheidsspel in de zin
van de Wet op de Kansspelen. De
eerste stap hiertoe is een uitwerking
van de door hen aangehaalde als
juridische toverformules bestempelde
teksten:
- Wet op de Kansspelen Titel I, art. 1:
... 'mede te dingen naar prijzen en
premies indien de aanwijzing der
winnaars geschiedt door enige
kansbepaling waarop de deelnemers
in het algemeen geen overwegende
invloed kunnen uitoefenen'.

- Satume-arrest (NJ 1966, 384): Voor
'in het algemeen geen overwegende
invloed' is beslissend welke resultaten
de grote meerderheid der spelers in de
praktijk van het spel behaalt.
- Golden Ten-arrest (Ni 1991, 808):
Niet beslissend is de in abstracto
bestaande mogelijkheid de uitkomst in
overwegende mate te beïnvloeden,
maar dat de gemiddelde speler
daadwerkelijk in de praktijk aanleert
zijn winstkansen te vergroten.
De uitwerking die we aan de
toverformules geven, mondt uit in vier
kwalitatieve regels die geen nadere
inhoudelijke invulling maar slechts een
nadere structurering beogen.
Vier kwalitatieve regels
Uit de twee aangehaalde arresten
blijkt het belang van het type
gemiddelde speler als representant van
de grote meerderheid der spelers.
Impliciet zit in de term aanleren ook
het type beginnende speler die naïef
speelt en geen of nauwelijks
spelerervaring heeft opgedaan.
Concrete spelers kunnen het spel
leren en gaan geleidelijk van het
beginnerstype over in het gemiddelde
type. lets wat in de discussie rondom
kansspelen tot nu toe niet naar voren
komt, is dat de aard van spelen met
toevalselementen wezenlijk kan
verschillen in die zin dat onderscheid
gemaakt moet worden tussen
zogenaamde éénpersoonsspelen en
meerpersoonsspelen. Het verschil zit
hem hierbij niet in het concrete aantal
deelnemers maar in het karakter van
het spel. Bij meerpersoonsspelen zoals
Poker is het spelresultaat van een
bepaalde speler sterk afhankelijk van
de spelwijze van andere spelers, wat
niet of nauwelijks het geval is voor
éénpersoonsspelen zoals Roulette en
Blackjack Daarnaast kunnen bij
meerpersoonsspelen spelers
verschillende spelersrollen vervullen
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(bij voorbeeld zwart of wit bij
schaken).
Met deze opmerkingen vooraf
formuleren we nu vier kwalitatieve
regels R1 t/m R4. Cruciaal hierin is R3
die 'overwegende invloed' op de juiste
wijze koppelt aan 'kansbepaling'
(toevalselementen).

betekenis nog niet precies in
vastgelegd. Dit is inherent aan de
bestaande jurisprudentie. Zo
geformuleerd en nog niet nader
gepreciseerd kunnen ze naar ons
oordeel als gemeenschappelijk
uitgangspunt dienen voor het
opbouwen van verdere jurisprudentie,
bij voorbeeld via het ontwikkelen van
algemene methodieken die hieraan
een nadere invulling geven.
Laten we enkele concepten eruit
lichten om de problemen die een
nadere invulling met zich meebrengt
wat explicieter aan te geven. Allereerst
is er de aard van de toevalselementen.
Soms is er sprake van een 'objectieve'
toevalsgenerator zoals een Rouletteketel, het schudden van kaarten of het
gooien van dobbelstenen. In andere
gevallen heeft het toevalselement een
meer subjectief karakter. Denk aan de
voetbaltoto of paardenrace's waarbij
de deelnemers op een geheel andere
manier in onzekerheid verkeren over
de uitkomst van het spel. Buitenstaanders zullen deze onzekerheid
verschillend inschatten, zodat kansen
geen objectief gegeven meer vormen.
Een tweede probleem concentreert
zich rond de invulling van het begrip
spelresultaat Vaak valt hierin
duidelijkheid te verkrijgen door vast te
leggen wat een spelronde is. Dit
behoeft geen verdere discussie voor
bij voorbeeld Roulette en Poker. Bij
Blackjack is dit al iets lastiger een
aantal afzonderlijke spelen begrensd
door het opnieuw schudden van de
stok Als goed omschreven kan
worden wat een spelronde is, ligt het
voor de hand het spelresultaat vast te
leggen als de gemiddelde opbrengst
van een speler per spelronde (het
gemiddeld resultaat op de lange duur).
Bij een spel vallend in de categorie
van piramidesystemen ligt het
ingewikkelder. Het is zelfs de vraag
wat men als spelers van het spel dient
aan te merken. Alleen de op dit

Alle spelen
(R1) (prijzen of premies). Alleen van
belang zijn spelen waarbij er sprake is
van uitbetalingen aan spelers.

Eénpersoonsspelen
(R2) (leereffect aanwezig). Nodig voor
een behendigheidsspel (vallend onder
R1) is dat er een leereffect is: per
definitie het verschil in spelresultaat
tussen de gemiddelde en de
beginnende speler.
(R3) (leereffect overwegend).
Voldoende voor een behendigheidsspel
(vallend onder R1 en R2) is dat het
leereffect een overwegend deel is van
het mogelijke verschil dat de
gemiddelde speler had kunnen
behalen als hem de uitkomsten van de
toevalselementen bekend zouden zijn
geweest

Meerpersoonsspelen
(R4) (samenvattend beeld). De regels
R2 en R3 blijven van toepassing in die
zin dat ze gelden voor iedere
spelersrol afzonderlijk to.v. de anderen
die de speelwijze van een gemiddelde
speler hanteren, en dat het samenvattend beeld over alle afzonderlijke
spelersrollen bepaalt of aan de nodige
(R2) en voldoende (R3) voorwaarde
voldaan is.
In deze regels komt een aantal
begrippen voor zoals toevalselementen, spelers, spelresultaat en
overwegend deel waarvan de
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moment ingeschreven of wellicht alle
potentiële deelnemers? Wat is precies
een spelronde? Als we het piramidesysteem als een samenhangend
geheel in de tijd beschouwen, hoe
kunnen we de definitie van spelresulaat als voortkomend uit het
gemiddelde van herhalingen dan
handhaven of modificeren? Een
recente uitspraak hierover heeft
betrekking op het piramidespel van
Coin Liberté. Een in onze ogen goed
beargumenteerde definitie van
deelnemers en spelresultaat leidt op
basis van de regels (R1)-(R4)
onmiddellijk tot de kwalificatie
kansspel. De rechtbank in Utrecht
hanteerde een ander (in onze ogen
discutabele) definitie, hetgeen op basis
van dezelfde kwalitatieve argumenten
leidde tot de kwalificatie behendigheidsspel. Bovenstaande toelichting
illustreert dat de vier kwalitatieve
regels de argumentatie structureren,
maar ook niet meer dan dat Ze
kunnen daarom als gemeenschappelijk
uitgangspunt dienen voor de algemene
methodieken zoals diagnostische
criteria (zie Wagenaar en Keren, 1985)
of behendigheidsniveau (Van der
Genugten en Borm, 1994). We gaan
hierop kort in.
De diagnostische criteria

De diagnostische criteria worden ook
besproken door Moerland en Van 't
Veer. We hebben de criteria uitvoerig
geanalyseerd op hun diagnostische
waarde en de bijbehorende argumentatie geëvalueerd. Onze conclusie is
dat het eerste drietal grote diagnostische waarde heeft mits ze adequaat
gecorrigeerd en geherformuleerd
worden. Ze komen dan in feite neer
op de kwalitatieve regels (R2) en (R3)
in de context van éénpersoonsspelen.
De andere regels zijn onhanteerbaar of
hebben geen aanvullende diagnos-

tische waarde (zie Van der Genugten
en Borrn, 1996).
Het behendigheidsniveau

De door ons ontwikkelde methode in
Van Der Genugten en Borrn (1994) is
in beginsel alleen toepasbaar op een
klasse van spelen waarbij de kansen
op de uitkomsten van de toevalselementen zich op objectieve wijze
laten kwantificeren. De spelregels van
het spel inclusief regels m.b.t inzetten
en/of uitbetalingen dienen het spel
volledig te karakteriseren. Het spel is
op te delen in onafhankelijke,
identieke spelronden met een
welomschreven deelnemerslijst De
door ons ontwikkelde methode neemt
de kwalitatieve regels (R1)-(R4) tot
uitgangspunt en verscherpt deze
zodanig dat aan ieder spel door
middel van een formule een
behendigheidsniveau tussen 0 en 100
wordt toegekend. Dit leidt dan
vanzelfsprekend tot een ordening van
alle spelen binnen de klasse en bij een
bepaalde vastlegging van de.
'behendigheidsdrempel' tot een
kwalificatie van kans- of behendigheidsspel.
In theorie is dus het behendigheidsniveau vast te stellen en daarmee de
kwalificatie. In de praktijk treden
complicaties op omdat bij vele spelen
de concrete bepaling nogal lastig is.
We zijn daarom tevens aangewezen op
globale middelen bij voorbeeld op de
analyse van sterk vereenvoudigde
spelvarianten die de belangrijkste
kenmerken van het oorspronkelijke
spel bewaren, aangevuld met oordelen
over de effecten van speelwijzen die
intrinsiek in de spelen verankerd
liggen. Ook inpassing van empirisch
gevonden resultaten is mogelijk
Op basis hiervan zijn we gekomen tot
een concrete ordening in een lijst van
spelen, die bij voorbeeld gebruikt is bij
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de rechtszaak inzake Poker bij de
Concord Card Club in Amsterdam.
Kansspelen herijkt
Moerland en Van 't Veer stellen in hun
eindconclusie dat dringend behoefte is
aan een nadere afbakening van het
kansspelbegrip. De uitspraak van de
rechtbank van Amsterdam inzake
Poker lijkt dit te ondersteunen. De
Concord Card Club wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs en de
rechtbank merkt hierbij tenslotte op
'Dat het haar op grond van de
gedingstukken, waarnemingen en met
name de rapportage van deskundigen
hoogst onzeker voorkomt of de vragen
die op grond van de jurisprudentie
gesteld moeten worden om tot een
juridische vaststelling te komen of de
onderhavige pokervarianten een kansof behendigheidsspel zijn, ooit zodanig
consistent en eensluidend beantwoord
zullen kunnen worden dat deze
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beantwoording een sluitende
bewijsvoering oplevert. In dit verband
daarmee komt het de rechtbank voor
dat hier een taak voor de wetgever is
weggelegd'. In dit geval dus geen
onbeargumenteerde uitspraak met
verwijzing naar toverformules, maar de
stellingname dat een nadere
afbakening niet door jurisprudentie
maar door wetgeving tot stand moet
komen. Natuurlijk, het laatste woord
hierover is zeker nog niet gezegd maar
mede gelet op de door Moerland en
Van 't Veer geconstateerde lacunes in
argumentatie lijkt de verwachting
gewettigd dat de jurisprudentie
vooralsnog niet zal bijdragen tot een
nadere omschrijving van het
kansspelbegrip. Aangezien de nota
Kansspelen herijkt hiervoor ook geen
enkel aanknopingspunt biedt, lijkt de
impasse compleet Blijft er dan toch
ruimte voor gokken op een kansspelkwalificatie als gat in de markt?
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Themanummers Justitiële
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
Verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema's die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekondigde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV7, september Onderzoeknummer
JV8, oktober/november. Wenskinderen
JV9, december Financieel strafrechtelijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit
JV1, 1997, januari/februari: Kunst en
criminaliteit
Congressen
Ongecontroleerd; een symposium over
interventies gericht op zelfcontrole en
gecontroleerd gebruik door middelengebruikers
Het thema van het symposium geeft
het dilemma van elke middelengebruiker aan: zwelgen of zelfcontrole.
's Ochtends wordt in twee presentaties
op dit onderwerp ingegaan. De
middag staat in het teken van
workshops en ronde-tafel-discussies.
De workshops gaan in op de
interventies gericht op zelfcontrole bij
gebruik van bij voorbeeld alcohol, hard
drugs, soft drugs en bij gokken. In
deze ronde tafel discussie zullen de
deelnemers aan het symposium hun
praktijkervaringen uitwisselen aan de
hand van verschillende thema's en
doelgroepen, zoals bij voorbeeld
'zelfcontrole en jongeren'.

Datum: 24 september 1996
Plaats: Zalencentrum Vredenburg,
Utrecht
Inlichtingen: Steunpunt SPM, tel.:
030-2971125
Waarden en normen; een rol weggelegd
voor de overheid?
Hebben Nederlanders geen normbesef
meer of worden normen niet meer
gehandhaafd? Wordt Nederland
hierdoor onveiliger? Kan de overheid
invloed uitoefenen op het normbesef
van onze samenleving? Deze en
andere vragen worden tijdens het
seminar besproken. Aan bod komen
sprekers vanuit diverse invalshoeken
zoals de politiek, wetenschap en
beleid. De volgende sprekers zullen
hun ideeën presenteren: Marnix Eysink
Smeets (directeur van Eysink Smeets &
Etman); Frans de Leeuw (hoogleraar
Universiteit van Utrecht en hoogleraar/
directeur Directoraat Humanoria van
de Open Universiteit Heerlen; Jacques
Wallage (Voorzitter Tweede Kamerfractie PvdA); Jan Marijnissen (voorzitter
Tweede Kamerfractie van de
Socialistische PartiD; Aleid Wolfsen
(Hoofd beleidsondersteuniung en
Juridische Zaken, Dienst Rechtspleging, ministerie van Justitie). Het
seminar wordt afgesloten met een
panel- en zaaldiscussie onder leiding
van Theo van Gogh.
Datum: 25 september 1996, 12.30u.18.30u.
Plaats Promenadehotel, Den Haag
Inlichtingen: Eysink Smeets & Etman,
Roeltje van Brenk tel.: 070-3643850.
Setting ptiorities; prioriteiten in het
openbaar bestuur
Tijdens het ochtendgedeelte van deze
congresdag wordt de problematiek
rondom het stellen van prioriteiten
benaderd vanuit een politieke en
wetenschappelijke invalshoek
Sprekers zijn minister-president Wim
Kok en prof. 0. Williamson (University
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of California). Gedurende de middag
wordt het thema in 13 parallel-sessies
nader uitgewerkt De sessies
benadrukken het brede terrein waarop
Bestuurskunde aan de Universiteit
Twente zich richt Daarbij komen onder
andere aan de orde: criminaliteitsbestrijding, prioriteiten in het
wetgevingsbeleid en de invoering van
referenda.
Datum: donderdag 3 oktober 1996
Plaats Collegezalencomplex op de
campus van de Universiteit Twente
Inlichtingen: 053-4894104.
Blik op de buit; de financieelstrafrechtelijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit
Binnen de politie wordt rechercheren
vanuit een financiële invalshoek als
een steeds belangrijker hulpmiddel bij
de bestrijding van de georganiseerde
misdaad ingezet Ook in het
eindrapport van de parlementaire
enquètecommissie opsporingsmethoden (Van Traa') is hiertoe een
aanbeveling opgenomen. Wat is de
huidige stand van zaken met
betrekking tot financieel rechercheren?
Tijdens het ochtendprógramma zal de
Minister van Justitie mr. W. Sorgdrager
in haar inleiding aandacht besteden
aan het beleid inzake de financieelstrafrechtelijke aanpak van criminaliteit
(financieel rechercheren, melding
ongebruikelijke transacties, afroming
criminele winsten) en zal prof. dr. H.G.
van de Bunt ingaan op het wegsluizen
van crimineel geld in de reguliere
economie (wat is witwassen en is het
altijd nodig? de verschillende manieren
van witwassen, het gevaar van
witwassen). Het middagprogramma
biedt in totaal 9 workshops waaruit
men er drie kan kiezen. In totaal staan
drie hoofdonderwerpen centraal: Het
melden van ongebruikelijke transacties; het afromen van criminele
winsten; de impact van financieel
rechercheren.

Datum: Woensdag 23 oktober 1996
Plaats Congrescentrum de Reehorst te
Ede
Inlichtingen: Koninklijke Vermande,
Lelystad, tel.: 0320-237777.
Secundaire preventie middelengebruik
Het programma van het congres
begint met een aantal plenaire
inleidingen. Eerst zullen de hoofdlijnen
van het Nederlandse beleid met
betrekking tot secundaire preventie bij
middelengebruik worden gepresenteerd. Daarna zal een deskundige uit
Zwitserland ingaan op een aantal
ontwikkelingen van onder andere
heroïneverstrekking, gedoog- of
gebruiksruimtes en harm reduction in
gevangenissen. Vervolgens zullen in
twee blokken een aantal onderwerpen
in workshops worden uitgediept Het
eerste blok parallel georganiseerde
sessies is geconcentreerd rond
maatregelen en interventies op het
gebied van secundaire preventie:
heroïneverstrekking; gebruiksruimtes;
bestrijding van infectieziekten;
risicoreductie bij het gebruik van
gekookte heroïne; gecontroleerd
gebruik van alcohol en andere
psychotrope stoffen. In het tweede
blok workshops staat de uitvoering
van interventies en maatregelen
centraal: gebruikersgroepen;
drughulpverlening; onderzoek;
gevangenissen; gemeenten. Het
programma eindigt met een
forumdiscussie waarin op de
combinatie secundaire preventie en de
bestrijding van druggerelateerde
overlast
Datum: 20 november 1996
Plaats. Jaarbeurs Utrecht
Inlichtingen: Steunpunt SPM, tel.:
030-2971125.
Veiligheid in openbaar vervoer
In 1991 sloegen de Nederlandse
openbaar vervoer-bedrijven, de
vakbonden en de Nederlandse
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overheid de handen ineen en zetten
een honderd miljoen gulden kostend
criminaliteitspreventieprogramma op
teneinde de veiligheid van personeel in
het openbaar vervoer en reizigers te
vergroten. Er werden meer dan 200
projecten opgestart, kennis over het
niveau en de gevolgen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens werd
uitgebreid en er werd een gestructureerd veiligheidsbeleid ontwikkeld.
Ervaringen met betrekking tot dit soort
onderwerpen zowel in Nederland als in
het buitenland kunnen op het congres
uitgewisseld worden. De doelgroep
voor het congres bestaat uit: openbaar
vervoer-bedrijven, politici en lokale
bestuurders, politie en rechterlijke
macht, vakbonden, consumentenorganisaties, onderzoekers enzovoort
Het betreft een internationaal congres.
Datum: 20 en 21 november 1996
Plaats-. RAI Congrescentrum,
Amsterdam
Inlichtingen: mw. H. Habermann, tel.
070-3657850.
PAO-cursussen
1. Getuigenbescheiming - wet en
praktijk Cursusleider mr. dr. J.F.
Nijboer. Doelgroep: politiefunctionarissen, advocaten, leden van
het O.M. en rechters. Bestaat uit
_ colleges met gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Datum: Dinsdagen 29 oktober en 5
november van 16.30u.-21.00u.
Plaats: Leiden
Inlichtingen: Bureau Juridisch Post
Academisch Onderwijs Leiden, Hugo
de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden.
Telefoon: 071-5277871/5277872.
2. Strafwetgeving in de maak
Cursusleiders: mr. dr. J.F. Nijboer en
mr. P.M. Grootscholten. Doelgroep:
politiefunctionarissen, advocaten, leden
van het O.M. en rechters. Bestaat uit
colleges met gelegenheid tot het
stellen van vragen.
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Datum: Woensdagen 30 oktober en 13
november van 16.30u.-21.00u.
Plaats Leiden
Inlichtingen: Bureau Juridisch Post
Academisch Onderwijs Leiden, Hugo
de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden.
Telefoon: 071-5277871/5277872.
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbeschenning en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieën worden aangevraagd. Wij attenderen u erop dat
volgens art. 16b, lid 1 van de
Auteurswet 1912, de kopieën
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studie of gebruik. Door

de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, worden automatisch
ingevoerd. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.L specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te
leen worden gevraagd. Tijdschriftartikelen kunnen in beperkte mate
tegen vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden tot
de afdeling documentatie van het
WOOC, Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53
(C.J. van Netburg, P.H.T. Secherling, drs. A. Baars-Schuyt).
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Algemeen
1
Egmond, F.
East meets West in crime in Dutch
history
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 4, 1995, pp.
99-107
Georganiseerde criminaliteit is geen
modem verschijnsel, in Europa zijn er
reeds eeuwen geleden veel voorbeelden van te vinden. De auteur
onderzocht historische documenten
van Hollandse en Brabantse
rechtbanken uit de periode 1620 tot
1800 om een beeld te krijgen van
groepen, bendes, netwerken, clans en
andere 'organisaties'. Vanaf de 17e
eeuw trokken deze gebieden veel
immigranten aan. Vooral joden en
zigeuners speelden vanaf 1690 een
grote rol in de georganiseerde
criminaliteit Wat zigeuners betreft
vormden stigmatisering, sociale
uitsluiting en criminalisering niet de
directe oorzaken van hun misdrijven.
Wat sterk bijdroeg aan een escalerende spiraal van criminaliteit en
wrede straffen waren angst en paniek
zowel aan zigeunerskant als aan de
zijde van de rechtshandhavers. De rol
van joden in de georganiseerde
criminaliteit is moeilijker vast te stellen,
maar drie aspecten springen er uit
heling, specialisatie in diefstal van
textiel, zilver en kerkelijke goederen,
en sterke onderlinge sociale en
culturele banden. Ondanks bittere
armoede en discriminatie lieten de
meeste joden zich niet in met
criminaliteit. De auteur concludeert dat
als er een les uit het verleden
getrokken kan worden, dan is het wel
dat niet immigratie maar maatschappelijke uitsluiting en stigmatisering
bijdragen tot criminaliteit. Van het
grootste belang is dat het beleid
gericht moet zijn op integratie.
Met literatuuropgave.
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Strafrecht en strafrechtspleging
2
Deschenes, E.P., S. Tumer e.a.
A dual experiment in intensive
community supervision; Minnesota's
pdson diversion and enhanced
supervised release programs
The prison joumal, 75e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 330-356
In 1990 ontwikkelde Minnesota een
intensief programma van maatschappelijk toezicht als alternatief zowel
voor gevangenneming als voorwaardelijke invrijheidstelling. Het nationale
instituut RAND evalueerde het
programma. De schrijvers berichten
over twee veldexperimenten die
bedoeld waren om de uitvoering en
het effect van de programma's te
meten. Van driehonderd deelnemers
werd gedetailleerde informatie over
hun achtergronden, ontvangen
diensten en de resultaten na één jaar
verzameld. De programma's gaven
redelijk goede resultaten te zien. Een
vervolgonderzoek na twee jaar toonde
aan dat zij die het alternatief diversie
onder intensieve begeleiding opgelegd
kregen geen groter risico voor het
publiek opleverden dan degenen die
tot een gevangenisstraf waren
veroordeeld. Het diversie-programma
bespaarde weliswaar ongeveer
$ 5.000,= per dader per jaar, maar de
kosten van de intensieve begeleiding
bleken hoger te zijn.
Met literatuuropgave.
3
Jackson, J.L, J.W. de Keljser e.a.
A critical look at research on
attematives to custody
Federal probation, 59e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 43-51
Vanaf de jaren zeventig is veel
onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van alternatieve sancties. De vele
onderzoeken die inmiddels zijn
verricht, laten in dit opzicht sterk
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wisselende resultaten zien. Deze
verschillen zijn deels een gevolg van
verschillen in methodologische
kwaliteit van de onderzoeken, en
worden anderdeels verklaard door
verschillen in de kwaliteit van de
alternatieve programma's. Wel lijkt de
algemene conclusie gerechtvaardigd
dat bepaalde behandelingen in
bepaalde omstandigheden bij
bepaalde justitiabelen effectief zijn. Er
is een statistische analyse-techniek die
het mogelijk maakt om de resultaten
van verschillende effectiviteitsonderzoeken te integreren: de
zogenaamde meta-analyse. De auteurs
hebben daartoe 85 studies naar de
effectiviteit van alternatieve sancties
geëvalueerd. Het bleek echter dat de
afhankelijke variabele, de recidive, in
deze studies zeer verschillend was
gedefinieerd. Bovendien bleek er geen
eenduidige recidive-termijn te zijn
aangehouden. Tenslotte waren er grote
verschillen in onderzoekmethodiek en
werd daar niet altijd even duidelijk
over gerapporteerd. Ook werden de
alternatieve programma's niet steeds
voldoende duidelijk beschreven. Om
deze redenen is de beoogde
meta-analyse uiteindelijk niet
geslaagd. De auteurs pleiten ervoor
om in de toekomst omvattende studies
te doen naar de effectiviteit van •
alternatieve sancties en daarbij
behalve recidive ook andere doelen
van alternatieve sancties (retributie,
kosten-effectiviteit) te betrekken.
Met literatuuropgave.
4
Levi, M.
lncriminating disclosures; an evaluation
of money laundering regulation in
England and Wales
European joumal of crime, criminal law
and criminal justice, 3e jrg., nr. 2, 1995,
pp. 202-217
Er doen zich grote veranderingen voor
op het gebied van maatregelen ter
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voorkoming van het witwassen van
geld, het consistent bijhouden en het
bewaren van de gegevens van klanten.
Andere veranderingen die zich
voordoen zijn het vergemakkelijken
van internationale samenwerking bij
de bestrijding van witwassen en bij het
bevriezen van en beslagleggen op
vermogens. In het Verenigd Koninkrijk
wordt er al sinds 1986 samengewerkt
tussen justitie en financiële instellingen. Het Verenigd Koninkrijk is
daarmee voorloper in Europa. In
tegenstelling tot België en Nederland,
waar de melding over een verdachte
transactie wordt doorgeleid naar een
centraal punt met financiële experts
voordat besloten wordt of de melding
wordt doorgestuurd naar de politie,
kennen in het Verenigd Koninkrijk de
financiële instellingen zelf een
vertrouwenspersoon die bepaalt of de
melding wordt doorgegeven aan de
politie. De invloed van de samenwerking is groter dan in de (korte
termijn-) evaluatie lijkt Zo komt het
voor dat (eerste) meldingen over
verdachte transacties niet worden
gevolgd door (herkenbare) acties,
terwijl daaropvolgende meldingen wel
onderzocht worden. Een nadeel is
overigens wel dat er weinig zicht
bestaat op transacties tussen
afdelingen of bedrijven die deel
uitmaken van grotere eenheden,
waardoor grotere ondernemingen in
staat zijn vermogens buiten het bereik
van de overheid te houden, zoals
gebleken is bij Guiness, BCCI, Polly
Peck International en Maxwell.

5
Odegard, E.
Legality and legitimacy; on attitudes to
drugs and social sanctions
The British journal of criminology, 35e
jrg., nr. 4, 1995, pp. 525-542
In een aantal Westeuropese landen is
de maximum straf voor drugsdelicten
de laatste tientallen jaren flink
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verhoogd. Noorwegen spant de kroon:
was de maximum straf voor import en
verkoop van drugs tot 1968 nog niet
hoger dan 2 jaar, inmiddels is dit in
een aantal fasen opgehoogd tot maar
liefst 21 jaar (In Nederland 12 jaar
voor im-/export van harddrugs). Deze
aanscherping is ongeëvenaard in
andere sectoren van het strafrecht De
auteurs vragen zich dan ook af of er in
dit geval wel sprake is van een
fundering in het rechtsgevoel van de
burger is de Noorse burger zo veel
repressiever over drugs gaan denken
dat een dergelijk verhoging van de
strafmaat is gelegitimeerd? Tijdens de
parlementaire behandelingen heeft
volgens de auteurs bij de politieke
partijen het 'spiraal-effect van
symboolpolitiek' voorop gestaan: alles
goed en wel als het om drugs gaat, als
je maar niet een lagere strafmaat
voorstelt dan de andere partijen want
dan ben je, zoals Amerikanen dat
noemen, 'soft on drugs'. Aldus
'spiraliseerde' de wetgever zich naar
steeds hogere straffen voor drugsdelicten. Uit enquêtes onder de
bevolking komt echter een veel minder
eenduidig patroon naar voren: voor
import en verkoop van grotere
hoeveelheden zogenoemde 'hardere'
drugs worden langere straffen
weliswaar door de publieke opinie
gesteund, voor het gebruiken van
'softere' drugs (cannabis) vindt drie
kwart van de ondervraagden echter
een boete wel voldoende. Uit een
vergelijking met andere Westeuropese
landen komt opnieuw de al bekende
noord-zuid onderscheiding naar voren:
in Zuid-Europa wordt het drugprobleem in meerdere mate gezien als
een probleem van persoonlijkheidsstoornis/verstoorde jeugd, in
Noord-Europa meer als een sociaal en
criminaliteitsprobleem. Op deze
dimensie bevindt Nederland zich,
anders dan België en Luxemburg,
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onmiskenbaar aan de zijde van de
Noord-europeanen.
Met literatuuropgave.

die wrede en disproportionele
bestraffing verbiedt.
Met literatuuropgave.

6
Tumer, M.G., JL Sundt e.a.
Ihree strikes and you're out' legislation;
a national assessment

Criminologie

Federal probation, 59e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 16-35
Gedurende de afgelopen twintig jaar is
er in de Verenigde Staten een tendens
om wetsovertreders steeds harder te
straffen. Heel markant komt deze
tendens tot uitdrukking in de
zogenaamde 'three strikes and you're
out'-wetgeving in een aantal staten.
De auteurs hebben geïnventariseerd
hoe breed deze wetgevingsbeweging
is. In maar liefst 37 staten werden in
totaal 77 van deze wetten en
wetsvoorstellen onderzocht. Deze
wetgeving kwam niet alleen van
conservatieve zijde, maar werd ook
door democraten geïnitieerd. De
aandacht die incidentele, zware
misdrijven in de media hebben
gekregen, is een belangrijke
aanleiding geweest tot de wetgevingsgolf. De wetten verplichten de rechter
doorgaans om bij een omschreven
aantal delicten een langere straf op te
leggen. Doorgaans is dat een
levenslange gevangenisstraf zonder de
mogelijkheid van vervroegde
invrijheidstelling. Het aantal en het
soort delicten dat als 'strike' wordt
gerekend, verschilt van staat tot staat.
Er zijn zelfs staten waar al na twee
misdrijven, levenslang wordt opgelegd.
De auteurs menen dat de 'three
strikes'-wetgeving heilloos is. Het
levert geen significante bijdrage aan
de criminaliteitsproblematiek en drijft
de kosten van het gevangeniswezen
buitensporig op. Tenslotte, is het de
vraag of de wetgeving wel in
overeenstemming is met de grondwet

7
Barnett, W., P. Richter
Zur Kriminalprognose psychisch kranker
Brandstifter

Monatsschrift f0r Kriminologie und
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 6, 1995,
pp. 330-340
In Duitsland worden alle terechtzittingen centraal geregistreerd. Een tot
1993 uitgevoerde catamnese van deze
centrale registratie met betrekking tot
[a] veroordelingen wegens brandstichting waarbij de dader ontoerekeningsvatbaar werd verklaard op psychiatrische gronden (186 personen)
gedurende de periode 1983 - 1985, [b]
idem, waarbij de dader verminderd
toerekeningsvatbaar werd verklaard op
psychiatrische gronden (97 personen)
en [c] een selectie van diegenen die in
voormelde periode voor brandstichting
werden veroordeeld en hiervoor
volledig verantwoordelijk werden
geacht, gaf het volgende te zien. Bij
psychisch gestoorde brandstichters
werden ook v66r het plegen van het
betreffende delict meer brandstichtingen geregistreerd dan bij psychisch
gezonde daders. Na 9 jaar bleek de
recidive bij de psychisch gestoorde
brandstichters 10-11% te bedragen,
terwijl dit percentage bij geestelijk
gezonde brandstichters 2-4% bedroeg.
De geestelijk gestoorde brandstichters
bleken daarentegen minder frequent
geregistreerd te staan voor andere
misdaden zoals diefstal, verkeersovertredingen en misdrijven als gevolg van
dronkenschap. De redenen hiervoor en
mogelijke selectiefactoren worden
nader onder de loep genomen.
Met literatuuropgave.
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8
Bennen, T.
Identi4ring, explaining and targeting
burglary 'hot spots'
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 3, 1995, pp.
113-123
De auteur bespreekt de resultaten van
een door een werkgroep verrichte
misdrijfanalyse van het inbraakprobleem in Cambridge. De werkgroep
richtte zich eerst op het lokaliseren
van de regio met de meeste inbraken.
Na het vinden van dit ruimtelijke
patroon onderzocht de werkgroep in
welke mate er in deze gebieden
sprake was van herhaalde inbraken.
Het bleek dat op meer dan een derde
van alle adressen in de periode januari
1993-juni 1994 (de periode van het
onderzoek) meerdere malen was
ingebroken. De inbrekers werd het
gemakkelijk gemaakt door de vele
toegangs- en ontsnappingsroutes in
het gebied. Veel inbrekers hadden hun
werkterrein vlakbij huis, wat de
werkgroep als belangrijkste verklaring
zag voor het hoge percentage
herhaalde inbraken. Aan dit
percentage droeg ook bij dat aan
anderen wordt doorverteld of een
bepaald adres de moeite van een
bezoek waard is. De werkgroep is van
plan om in een volgende fase van het
onderzoek na te gaan wat de
preventiemogelijkheden zijn.
Met literatuuropgave.
9
Brantingham, P., P. Brantingham
Criminality of place; crime generators
and crime attractors
European joumal of criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 3, 1995, pp.
5-26
Criminaliteit ontstaat in een interactie
tussen potentiële daders en potentiële
doelen in een omgeving die het plegen
van de daad makkelijk, veilig en
winstgevend maken. Criminologen
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hebben hier al tenminste honderd jaar
op gewezen, maar het is nog maar
sinds kort dat grote stedelijke
gegevensbestanden in combinatie met
politiële informatie-systemen het
mogelijk maken om daadwerkelijk te
onderzoeken hoe het naast elkaar
geplaatst zijn van verschillende
gebruikers van het landschap de
achtergrond scheppen waartegen
criminaliteit ontstaat In dit artikel
wordt geprobeerd een aantal volgende
stappen te zetten in het begrijpen van
deze achtergrond en zijn effecten op
criminaliteit Vier stedelijke gebieden
worden in beschouwing genomen:
criminaliteit- bevorderaars,
criminaliteit-aantrekkers, angstbevorderaars en criminaliteit-neutrale
plaatsen. Vervolgens bespreken de
auteurs het verband tussen criminaliteit en knooppunten, paden, hoeken
en landschapsgebruik Tenslotte geven
de auteurs een aantal illustraties van
verschillende benaderingen van het
probleem.
Met literatuuropgave.
10
Bromley,
Comparing campus and city crime
rates; a descnptive study
American joumal of police, 14e jrg., nr.
1, 1995, pp. 131-148
Dit artikel gaat nader in op criminaliteit op universiteitsterreinen, de
zogenaamde campus crime, in de
Verenigde Staten, een fenomeen dat
de laatste jaren toeneemt. De auteur
vergelijkt de criminaliteit op een aantal
universiteiten (campus crime) met de
criminaliteit in de nabijgelegen stad.
Op grond van deze studie komt de
auteur tot de conclusie dat de voor de
meeste universiteits-campussen het
criminaliteitsniveau significant lager
was dan het criminaliteitsniveau in de
nabijliggende stad. Om een concreet
voorbeeld te geven: de criminaliteitscijfers op de campus van de
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universiteit van North Carolina waren
50% lager dan de criminaliteit in de
nabijgelegen stad (Chapel Hill). Tevens
bleek dat de meest voorkomende vorm
van criminaliteit op de campus
vermogenscriminaliteit is (property
crime). Tenslotte kwam bij een
meerderheid van de campussen
gewelds-criminaliteit veel minder vaak
voor dan in de nabijgelegen stad.
Geweldscriminaliteit vormde op de
campussen 2% van het totaal; terwijl
in de steden 18% van de totale
criminaliteit gekarakteriseerd kon
worden als geweldscriminaliteit
Volgens de auteur heeft het vergelijken
van dergelijke criminaliteitscijfers
beleidsrelevantie aangezien dergelijke
uitkomsten gebruikt kunnen worden
om binnen een bepaalde geografisch
gebied het risico van slachtofferschap
vast te stellen. Tevens kan kennis over
welke vormen van criminaliteit
dominant zijn op een campus er toe
leiden dat de schaarse beschikbare
politie-capaciteit adequater ingezet
wordt
11
Gorta, A., S. Forell
Layers of decision; linking social
definitions of corruption and willingness
to take action
Crime, law and social change, 23e jrg.,
nr. 4, 1995, pp. 315-343
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek onder ruim 1300 ambtenaren in Nieuw Zuid Wales. Onderzocht
werd hoe en waarom ambtenaren
bepaalde gedragingen definiëren als
corruptie en welke factoren kunnen
voorkomen dat ambtenaren actie
ondernemen wanneer zij op het werk
geconfronteerd worden met vormen
van corruptie. Een andere onderzoeksvraag was welk verband er bestond
tussen definiëring en het al dan niet
ondernemen van actie. Uit het
onderzoek blijkt dat de opvattingen
over wat corruptie is, divers zijn en dat
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die opvattingen een belangrijke
invloed hebben op de actie die de
respondenten zeiden te zullen
ondernemen wanneer zij geconfronteerd worden met vormen van
corruptie. Toch werd dit laatste ook
beïnvloed door andere factoren en wel
de volgende: de identificatie van het
gedrag als verkeerd; het oordeel dat
de situatie actie verdient; de mate
waarin iemand zich verantwoordelijk
voelt om actie te ondernemen; de
mate waarin effectieve acties kunnen
worden ondernomen; de verwachting
dat de baten van de actie de kosten
ervan overstijgen. De auteurs besluiten
met enkele aanbevelingen om mensen
aan te moedigen actie te ondernemen
tegen corruptie op het werk: het
versterken van de consensus over
corrupt gedrag; erkenning van de
invloed van de attitudes van collega's
op de definiëring van gedrag;
benadrukken van de schadelijkheid
van corrupt gedrag; kritiseren van de
rationalisaties om corruptie te
verontschuldigen of te negeren; het
opnemen in de functieomschrijving
van de verplichting om op corruptie te
reageren; het ontwerpen van effectieve
en veilige meldingsmechanismen; het
bedenken van effectieve acties in
reactie op meldingen van corrupt
gedrag.
Met literatuuropgave.
12
Hesseling, R.
7heft from cars; reduced or replaced?
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 3, 1995, pp.
79-92
Het onderwerp 'verplaatsing van
criminaliteit' was een belangrijk
aandachtspunt bij een evaluatieonderzoek van een in 1992 begonnen
beleidsprogramma om autodiefstallen
in de binnenstad van Rotterdam terug
te dringen. De onderzoeksgegevens
bestonden uit data met betrekking tot
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de periode 1988-1993 en gesprekken
met 81 gearresteerden. Het bleek
allereerst dat autodiefstal moeilijker
werd; het programma droeg hieraan
bij hoewel het in 1992 geen effect
sorteerde. Ook kwam aan het licht dat
de gebieden waarin de delinquenten
actief waren zich nauwelijks verplaatst
hadden. Wat betreft de vraag of het
programma geleid had tot andere
soorten criminaliteit (functionele
verplaatsing) zijn er twee onderzoeksresultaten. Enerzijds bleek dat de
groep geïnterviewde delinquenten
meer diefstal met geweld had begaan
dan voor het programma. Anderzijds
zeiden ze dat autodiefstal minder
lucratief was geworden doordat de
prijs van gestolen auto's gedaald was
door het grote aanbod. De conclusie
van de auteur is dat de toename van
geweldpleging toch voor een deel op
te vatten is als een verplaatsingseffect.
De auteur merkt ook op hoe lastig het
is een empirische uitspraak te doen
over het al dan niet optreden van
verplaatsing van criminaliteit.
Met literatuuropgave.

vergelijking met 1993 en in 1995
moest het aantal overvallen 5% minder
zijn dan in 1994. De activiteiten van de
TFCR zijn gebaseerd op een degelijke
analyse van het overvallenprobleem.
De analyse start met een overzicht van
de totale gegevens. Van elk specifiek
probleem dat bij de TFCR wordt
aangemeld, wordt een gedetailleerde
analyse gemaakt In het onderhavige
artikel schetst de auteur de werkwijze
van de TFCR aan de hand van twee
voorbeelden: de wens om de
openingsuren van winkels te
verruimen en de preventie van
criminaliteit tegen taxi-chauffeurs.
Met literatuuropgave.

13
Jammers, V.
Commercial robbery in the Netherlands;
crime analysis in practice

European journal on criminal policy
and research, 1995, 3e jrg., nr. 3, pp.
124-136
De laatste jaren is er een enorme
toename geweest van het aantal
overvallen op commerciële doelen in
Nederland. Een van de gevolgen
hiervan is een toegenomen druk op de
Nederlandse overheid om dit probleem
te verhelpen. Deze druk resulteerde in
1993 in een task-force commerciële
roofovervallen (TFCR). De Nederlandse
overheid en de zakenwereld werken
samen in deze task force. De TFCR
heeft zichzelf duidelijke doelen
gesteld. In 1994 moest het aantal
overvallen met 5% zijn afgenomen in

14
Junger, M., A. Wiegersma
The relations belween accidents,
deviance and leisure time

Criminal behaviour and mental health,
5e jrg., nr. 3, 1995, pp. 144-174
Dit artikel wil antwoord geven op twee
vragen: bestaat er een relatie tussen
minder ernstige vormen van deviantie
en betrokkenheid bij ongelukken en
zijn er gemeenschappelijke correlaten
van probleemgedrag en betrokkenheid
bij ongelukken? Beide vragen worden
bevestigend beantwoord. Jeugdigen
die roken, softdrugs gebruiken,
drinken, gokken, winkeldiefstallen
plegen en vernielingen aanrichten, zijn
meer dan andere jeugdigen betrokken
bij ongevallen, vooral op sportgebied
en in het verkeer. Verder bleek er een
sterke overlapping te bestaan tussen
de correlaten van ongelukken en die
van deviant gedrag. Daarbij werd
vooral gekeken naar vrijetijdsbesteding. Daarmee is de mogelijkheid
gegeven van een gemeenschappelijke
etiologie van beide verschijnselen. De
auteurs verdedigen de stelling dat de
afhankelijke en onafhankelijke
variabelen in dit onderzoek voortvloeien uit een gemeenschappelijke
oorzakelijke factor, bij voorbeeld
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zelfcontrole of een antisociale
persoonlijkheid. Zij onderscheiden
twee mogelijkheden: ofwel jeugdigen
verschillen in de blootstelling aan
en/of de gelegenheid voor ongelukken
en deviantie ofwel zij hebben een
verschillende geneigdheid tot beide.
Een belangrijke conclusie is dat
verklaringen van crimineel gedrag
individuele verschillen moeten
omvatten en niet alleen verschillen op
macroniveau. Een belangrijke
implicatie voor het beleid is dat
verschillende vormen van sociale
dienstverlening, bij voorbeeld de
gezondheidszorg en de reclassering
hetzelfde soort klanten hebben.
Met literatuuropgave.
15
Reine, A., P.H. Venables e.a.
High autonomic arousal and electrodermal orienting at age 15 years as
protective factors against criminal
behavior at age 29 years
American jou mal of psychiatry, 152e
jrg., nr. 11, 1995, pp. 1595-1600
Verslag wordt gedaan van een 14-jarig
prospectief onderzoek naar biologische
factoren die beschermend kunnen
werken op de manifestatie van
crimineel gedrag. De veronderstelling
luidt dat jongens die op 15-jarige
leeftijd antisociaal gedrag vertonen en
daarmee op de leeftijd van 29 jaar zijn
opgehouden, een sterker fysiologisch
prikkelniveau hebben dan hun
antisociale leeftijdsgenoten die
uitgroeien tot volwassen criminelen. Bij
101 schooljongens van 15 jaar oud is
het fysiologisch prikkel- en oriëntatieniveau gemeten. Uit deze groep
werden drie subgroepen vergeleken:
17 antisociale adolescenten die niet
crimineel waren met 29 jaar, 17
antisociale adolescenten die met 29
jaar wel crimineel waren en 17
niet-antisociale adolescenten die met
29 jaar ook niet crimineel waren.
Hieruit bleek dat adolescenten die op
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volwassen leeftijd geen antisociaal
gedrag meer vertonen een significant
hoger electrodermaal en cardiovasculair prikkelniveau vertoonden en een
hoger electrodermaal oriëntatieniveau
hadden dan de criminele groep. De
conclusie luidt dat bescherming tegen
misdadig gedrag verbonden is met de
prikkelbaarheid van het autonome
zenuwstelsel. Een lage drempel voor
prikkels vanuit het autonome
zenuwstelsel is verbonden met een
relatief geringe geneigdheid tot
crimineel gedrag. Het is nog
onduidelijk of hier sprake is van een
causale relatie. Het veranderen van het
prikkelbaarheidsniveau kan bijdragen
aan het verminderen van crimineel
gedrag. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat het fysiologische
prikkelniveau van hyperactieve
kinderen kan worden verhoogd met
behulp van biofeedback Kinderen met
gedragsproblemen ondervinden
daarvan in elk geval op korte termijn
verbetering. Bij toekomstig onderzoek
moet bij voorkeur worden uitgegaan
van zelfgerapporteerde en niet van
officiële criminaliteit.
Met literatuuropgave.
16
Sinuraja, T.
Intemationalization of organized cn'me;
the Russian federation case
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 4, 1995, pp.
34-53
De inkomsten van criminelen in de
Russische Federatie zijn voornamelijk
afkomstig uit illegale activiteiten in de
economische sector, 72% van alle
misdaden wordt gepleegd in deze
sector die daardoor jaarlijks 4 miljard
dollar verliest. Een sector waar de
misdaad grote invloed heeft is de
olie-industrie. Zo was de misdaad in
1992 verantwoordelijk voor 67% van de
totale Russische olie-export. Misdaden
die in deze sector plaatsvinden, zijn
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omkoping, diefstal en misbruik van
officiële functies, bij bij voorbeeld het
oprichten van joint ventures. De auteur
meent dat er twee oorzaken zijn voor
de groei van de georganiseerde
economische misdaad: het bestaan
van een schaduw-economie in het
Sovjet-tijdperk en de omwentelingsperiode zelf. Algemeen wordt
aangenomen dat de oorspronkelijke
schaduw-economie in belangrijke
mate heeft bijgedragen aan de groei
van de misdaad (diefstal) in de
voormalige Sovjet-Unie. De Staat is
nimmer in staat geweest de zwarte
markt te beheersen, waarna deze taak
is overgenomen door de georganiseerde misdaad. De omwenteling
bracht privatisering, verdwijnen van de
planeconomie en liberalisatie van de
handel met zich mee. Hierdoor nam de
controle door de overheid en haar
zicht op de economie sterk af. Door
het opengaan van de Russische markt
ontstonden grensoverschrijdende
stromen goederen, kapitaal en
personen. Door grote prijsverschillen
tussen goederen in het Westen en in
de Federatie werd de aandacht van de
misdaad gewekt Door de grote
invloed van de misdaad neemt de
economische activiteit af. De oplossing
voor dit probleem zou integratie van
de markten van Rusland en het
westen zijn. Naar verwachting zal de
.georganiseerde misdaad haar geld in
West-Europa investeren.
Met literatuuropgave.
17
Tunnell, K.D., T.C. Cox
Apptying a subculture of violence thesis
to an ongoing aiminal lifestyle
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 4, 1995,
pp. 373-389
De auteurs beschrijven een case study
over een 39-jarige man die een
studente ontvoert en vervolgens
vermoordt De gebeurtenissen
speelden zich af in een afgelegen
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bergachtige streek in Kentucky, een
gebied dat gekenmerkt wordt door
economische onderontwikkeling. De
subcultuur van deze plattelandsbevolking vormt een belangrijke verklaring
in de analyse van de auteurs die
gebaseerd is op de subculturele
theorieën van Miller over deviant
gedrag. Dataverzameling vond plaats
door uitgebreide interviews met de
lokale bevolking, maatschappelijk
werkers, justitiële autoriteiten en
psychiaters. Verdere gegevens werden
verkregen door de etnografische
onderzoeksmethode, dus door eigen
observaties van de sociale interacties
en het gedrag van de plaatselijke
bevolking. De dader is een exponent
van de waarden en levensstijl van deze
subcultuur die over het algemeen sterk
neigt naar machogedrag en
gewelddadigheid. Toch is er niet
zozeer sprake van een 'delinquente
subcultuur zoals die gesuggereerd
wordt door de vroegere subculturele
theoretici, maar eerder van (zoals
Miller meent) een cultuur met een
eigen identiteit en geschiedenis,
tradities en klassegebonden normen
en waarden.
Met literatuuropgave.
18
Gibbs, W.W.
Seeking the aiminal element
Scientific American, maart 1995, pp.
76-83
Dit artikel gaat over het onderzoek
naar factoren op individueel niveau die
het risico op gewelddadig gedrag
kunnen voorspellen. Die factoren zijn
van sociale en biologische aard.
Sommigen bepleiten een sociobiologisch concept van criminaliteit,
gebaseerd op preventieve screening,
diagnose en behandeling. Anderen
vinden dat individueel gedrag te
complex is voor adequate voorspellingen. De voorstanders van het
socio-biologische model beroepen zich
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erop dat een zeer klein aantal daders
verantwoordelijk is voor de meeste
geweldsdelicten. Een belangrijk
uitgangspunt van predictieonderzoeken is dat degenen die het
vroegst beginnen het grootste risico
lopen ernstig en langdurig crimineel te
worden. Maar zelfs dit 'harde' feit is
betrekkelijk. Van degenen die op jonge
leeftijd in aanraking komen met de
politie voor een geweldsdelict, wordt
65% geen geweldscrimineel. Statistisch
gecorreleerde factoren zijn nog geen
oorzakelijke factoren. Daardoor is het
succes van interventieprogramma's
bescheiden: 45% recidiveert tegenover
50% wanneer je niets doet Ondersteuning van de ouders bij de opvoeding is
een van de beste methodes. Verder is
er steeds meer onderzoek naar
biologische factoren die verbonden
zijn met geweldscriminaliteit. Ook deze
zijn niet oorzakelijk. De meest
gevonden fysiologische correlaten met
agressief gedrag zijn een langzame
hartslag en een laag serotonineniveau. Tegenwoordig wordt gezocht
naar de genen die de produktie en
activiteit van serotonine beheersen.
Waarschijnlijk wordt agressief gedrag
bepaalt door een ingewikkeld complex
van sociale en biologische factoren. De
auteur eindigt met een overzicht van
de morele problemen die verbonden
zijn met het besproken model-denken.
Met literatuuropgave.

loopt echter niet altijd zo ernstig af.
Dat gedetineerden in opstand komen,
is toe te schrijven aan slechte
levensomstandigheden en/of aan het
ontbreken van voldoende veiligheidsmaatregelen binnen de inrichting.
Deze factoren verklaren waarom in
sommige penitentiaire inrichtingen het
risico van opstand groter is dan in
andere. Ze verklaren echter niet
waarom sommige gevangenisopstanden sterker uit de hand lopen
dan andere. De factoren die deze
verschillen in afloop verklaren, hebben
veeleer te maken met de manier
waarop de inrichting wordt geleid.
Vooral de mate van succesvol
crisismanagement is daarbij van
belang. Dergelijk management vereist
een flexibel en slagvaardig inspelen op
onverwachte en onvoorspelbare
situaties. Het is van belang dat
inrichtingen zich prepareren op crises.
Deze voorbereiding houdt in dat de •
relevante betrokkenen binnen de
inrichting weten wat in noodsituaties
van hen wordt verwacht Een
dergelijke voorbereiding moet vooral
algemeen van aard zijn en niet te
gedetailleerd. Bovendien is het zaak
om crisispreventie niet te krampachtig
te benaderen. De preventieve
maatregelen hebben dan namelijk een
negatief effect op de leefomstandigheden in de inrichting en werken
daardoor juist spanningsverhogend.
Met literatuuropgave.
*

Gevangeniswezen/tbs
19
Boin, RA., Mi. van Duin
Prison dots as organizational failures; a
managerial pers- pective
The prison joumal, 75e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 357-379
Er hebben in de Amerikaanse
geschiedenis enkele gevangenisopstanden plaatsgevonden die
tientallen doden hebben gekost
Rebellerend gedrag van gedetineerden

20
Bonta, Jl., B. Pang e.a.
Predictors of recidivism among
incarcerated female offenders
The prison joumal, 75e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 277-294
In het federale Canadese gevangeniswezen is een voorspellingsinstrument
van de toekomstige recidive
ontwikkeld, dat wordt gebruikt bij het
nemen van beslissingen ten aanzien
van mannelijke gedetineerden. Dit
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instrument wordt onder meer
gehanteerd bij de vervroegde
invrijheidstelling van gedetineerden.
Een dergelijke recidive-predictieschaal ontbreekt voor vrouwelijke
gedetineerden. Door middel van twee
studies is gepoogd om het tekort aan
kennis in dit opzicht aan te vullen. In
het eerste onderzoek is het voor
mannelijke gedetineerden ontwikkelde
predictie-instrument retrospectief
toegepast op ruim negentig
vrouwelijke gedetineerden die in 1983
en 1984 in vrijheid waren gesteld. De
recidive-termijn bedroeg drie jaar. Het
standaard-instrument bleek slechts in
zeer beperkte mate de recidive van
vrouwelijke gedetineerden te kunnen
voorspellen. Een tweede studie had
betrekking op onder ruim tweehonderd vrouwen die eind 1989 en 1990
in een inrichting verbleven. Zij zijn
geïnterviewd, waarbij allerlei andere
variabelen zijn geregistreerd die
mogelijk van invloed zijn op de latere
recidive. Bij 137 vrouwen was het
mogelijk om de recidive gedurende
een follow-up periode van drie jaar
vast te stellen. Ook nu bleek dat de
toekomstige recidive nauwelijks
betrouwbaar was te voorspellen. Ook
het al of niet deelnemen aan
resocialisatie-programma's bleek geen
invloed te hebben op de latere
recidive. Bij de vormgeving van
toekomstige programma's voor
vrouwelijke gedetineerden moet
hiermee rekening worden gehouden.
Met literatuuropgave.

strafrechtsysteem te houden en
adequate geestelijke gezondheidszorg
en hulp voor deze soms moeilijke
groep te bieden. Het artikel is
gedeeltelijk gebaseerd op de evaluatie
van een diversie-schema voor
geestelijk gestoorde daders bij een
drukke rechtbank in het centrum van
Londen. De schrijvers beginnen echter
met een discussie over enige
algemene punten, in het bijzonder over
de verschillen bij de besluitvorming
waarop de diversie-schema's voor dit
type daders zijn gebaseerd. Daarna
wordt een experiment van het Islington
Mentally Disordered Offenders Project,
dat in het begin van de jaren negentig
startte, nader onder de loep genomen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan
vier gebieden waar speciale zorg
geïndiceerd is: drugmisbruik,
persoonlijke gewelddadigheid, ras en
etniciteit.
Met literatuuropgave.

21
Bumey, E., G. Pearson
Menton), disordered offenders; finding a
focus for diversion
The Howard joumal of criminal justice,
34e jrg., nr. 4, 1995, pp. 291-313
Doel van dit artikel is de discussie aan
te gaan over de meest geschikte
manier om geestelijk gestoorde
daders, waar mogelijk, buiten het

22
Clark, J.
The impact of the prison environment
on mothers
The prison journal, 75e jrg., nr. 3, 1995,
pp. 306-329
Als reactie op het groeiende aantal
gevangenen in de Verenigde Staten
wordt er meer en meer bezuinigd op
behandelings- en opleidingsprogramma's. Zo treedt er ook binnen
de vrouwengevangenissen een
verschuiving op van behandelings-/
veranderingsmodel naar een straffend
gevangenismodel. Dit kan zeer
nadelige gevolgen hebben voor die
vrouwengevangenissen waarbinnen
men zich richt op de individuele
problemen van de opgesloten
vrouwen, zoals druggebruik, geweld
binnen het gezin, ouderschap en
economische en sociale achterstelling.
In dit etnografische onderzoek,
uitgevoerd door een 'insider' binnen
een dergelijke op verandering gerichte
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instelling te weten 'Bedford Hills
Correctional Facility' in New York,
wordt nagegaan wat hierbinnen de
mogelijkheden en problemen zijn voor
veroordeelde moeders. Uit vele
gesprekken met medegevangenen
blijkt dat, ondanks het infantiliserende
en bestraffende karakter van de
gevangenis en haar programma's
waarmee handelingsmogelijkheden
van de moeders ondermijnd worden
en waardoor zeer strenge
ouderschapsmodellen worden
bekrachtigd, veel vrouwen profiteren
van de beroepsopleidingen, de
educatieve-, zelfredzaamheids- en
ouderschapsprogramma's waaraan zij
kunnen deelnemen. Veel moeders
veranderen hierdoor aanmerkelijk en
er is sprake van een grote mate van
zelfontplooiing. Ook de relatie met hun
kinderen wordt veelal beter en ze
vinden hun plaats binnen de maatschappij.
Met literatuuropgave.
23
Hagemann, 0.
Leistungsgerechte Entlohnung im
Stralvollzug; das Hamburger Model!
Monatsschrift fUr Kriminologie und
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 6, 1995,
pp. 341-351
Het 'Hamburger Model!' biedt
gevangenen de mogelijkheid
gedurende de detentie tegen
marktprijzen arbeid te verrichten. Het
model werd in 1991 in Hamburg
geïntroduceerd. Hoewel het in
kwantitatief opzicht in Hamburg nog
geen grote rol speelt is dit model van
grote betekenis als basis voor een
nieuwe manier van omgaan met
gevangenisarbeid. Doel is in eerste
instantie, gevangenen beter voor te
bereiden op de arbeidsmarkt na
detentie, dat wil zeggen op niet door
de staat geregelde 'onbeschermde'
arbeidsverhoudingen. Centraal aspect
voor de aanpassing aan het leven
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'buiten' is een aangepaste beloning
van de gevangenisarbeid. Daarnaast
spelen verdere sociale verbeteringen
voor de gevangenen een rol. Daarbij
komt nog, zoals uit economisch
onderzoek blijkt, dat de traditionele
gevangenisarbeid zich qua kosten in
een crisis bevindt. Uiteindelijk werd de
traditionele arbeid van gevangenen
voor het bedrijfsleven ook voor de
ondernemingen steeds minder
aantrekkelijk. Nadat eind 1991 de
eerste gevangen in het kader van dit
nieuwe model arbeidsovereenkomsten
kregen liet justitie tussen mei en
september 1994 de resultaten
evalueren. De belangrijkste resultaten
worden in dit artikel besproken.
Met literatuuropgave.
24
Walmsley, R.
7he European prison wies in Centraland Eastem Europe; progress and
pro blems
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 4, 1995, pp.
73-90
Door de Raad van Europa zijn een
aantal jaren geleden zogenaamde
European Prison Rules (EPR)
ontwikkeld. Deze regels zijn gericht op
een menswaardige behandeling van
gedetineerden en op de bevordering
van de professionaliteit van het
gevangeniswezen in de lidstaten. De
Centraal- en Oost-europese landen
hebben grote moeite om aan de
EPR-maatstaven te voldoen. Deze
problemen zijn voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan de
overbevolking van de gevangenissen
tengevolge van een sterk toegenomen
criminaliteit. Verder is het totalitaire
verleden in verschillende opzichten
een remmende factor gebleken. Zo zijn
de penitentiaire gebouwen vaak
ongeschikt en verouderd, en zijn er
onvoldoende middelen om deze goed
te kunnen exploiteren. Verder was de
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penitentiaire regelgeving vaak erg
repressief en daarom niet bevorderlijk
voor een goed inrichtingsklimaat Ook
liet de kwaliteit van het inrichtingsmanagement en van het inrichtingspersoneel vaak te wensen over. Dat
neemt niet weg dat er de afgelopen
jaren veel verbeteringen zijn
opgetreden. De penitentiaire
regelgeving is aangepast en er is een
positieve attitudeverandering bij het
inrichtingsmanagement te bespeuren.
Ook de kwaliteit van het inrichtingspersoneel is verbeterd. Dat neemt niet
weg dat de eerder genoemde
problemen groot zijn. Om aan de
EPR-maatstaven te kunnen voldoen
hebben de Centraal- en Oosteuropese
landen daarom hard onze technische
steun en samenwerking nodig.
Reclassering
25
Brownlee, I.D.
Intensive probation with young adult
offenders; a short reconvicdon study
The British journal of criminology, 35e
jrg., nr. 4, 1995, pp. 599-612
Uit een studie naar de resultaten van
een reclasseringsproject voor
jong-volwassenen in Noord-Engeland,
blijkt dat de recidive onder delinquenten die onder reclasseringstoezicht
werden gesteld na twee jaar in ieder
geval niet hoger is dan de recidive
onder vergelijkbare delinquenten die
een gevangenisstraf ondergingen. Vijf
jaar na de start werd het project
echter stopgezet De auteur vermoedt
dat daar politieke redenen aan ten
grondslag hebben gelegen. Sinds 1991
is het strafrechtelijk klimaat in
Engeland verhard en is er minder
ruimte voor de toepassing van
alternatieve afdoeningen voor
middelzware delinquenten. Men kiest
vaker voor de vrijheidsstraf, klaarblijkelijk los van overwegingen over de

kosten en de effectiviteit
Met literatuuropgave.
26
Dom, N., M. Lee
Mapping probation practice with drug
using offenders
The Howard joumal of criminal justice,
34e jrg., nr. 4, 1995, pp. 314-325
Impliciet wordt er binnen discussies
t.a.v. druggebruik verondersteld dat er
sprake is van een causaal verband
tussen het gebruiken van drugs en
criminaliteit Ook de 'Criminal Justice
Act' uit 1991 gaat hiervan uit, als erin
wordt vastgelegd dat in de toekomst
een centrale rol zal worden toebedeeld
aan reclasseringsinstellingen binnen
het justitiële systeem. Wat en hoe de
functie zal zijn van de reclassering
t.a.v. druggebruikende cliënten wordt
in dit artikel nagegaan. Allereerst
willen de auteurs een beknopt
overzicht geven, in kwantitatieve en
kwalitatieve zin, van de wijze waarop
reclasseringsambtenaren in het veld
van de 'Middlesex Area Probation
Service' (MAPS) werken met
druggebruikers. Daarnaast wordt er
gekeken naar de reactie van deze
dienst op het initiatief nauw te gaan
samenwerken met gespecialiseerde
drugsinstanties. Aan alle 200
reclasseringsambtenaren binnen de
MAPS werd een vragenlijst gestuurd,
zestig procent hiervan werd
beantwoord. Uit de reacties kon
worden opgemaakt hoeveel tijd per
werkweek er door hen werd besteed
aan zaken betreffende wetsovertreders
met een verondersteld drugprobleem.
Voor wat betreft de samenwerking met
de drugshulpverlening wordt
geconstateerd dat beide partijen op
sommige punten enthousiast waren,
maar soms ook bleek de verhouding
erg gespannen door het verschil in
doelstellingen. Dit spanningsveld zal
hoogstwaarschijnlijk ook in de
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toekomst niet verdwijnen.
Met literatuuropgave.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
27
Pedersen, W., L Wichstrdm

Pattems of delinquency in Notwegián
adolescents

de variëteit waarmee delinquentie
wordt gepleegd.
Met literatuuropgave.
28
Richardson, G., F. Graham e.a.

A British sample of sexualty abusive
adolescents; abuser and abuse
chatacteristics

British joumal of criminology, 35e jrg.,
nr. 4, 1995, pp. 543-562
Verslag wordt gedaan van een self
report-onderzoek naar delinquent
gedrag onder tienduizend Noorse
adolescenten. Uit factor-analyse

Criminal behaviour and mental health,
5e jrg., nr. 3, 1995, pp. 187-208
In dit artikel worden de kenmerken
beschreven van 100 jonge Britse
zedendelinquenten. Op basis van een
dossierstudie gaan de auteurs in op
zaken als de gezinsomstandigheden,

werden drie dimensies van delinquent

schoolprestaties, hulpverlenings-

gedrag afgeleid: 'criminaliteit' (diefstal,
ernstig vandalisme, inbraak en
dergelijke), 'oppositie tegen school'
(openlijk geuite gedragsproblemen op
school) en 'heimelijke delinquentie'
(niet betalen in het openbaar vervoer,
's nachts wegblijven zonder ouderlijke
toestemming en dergelijke). Deze drie

geschiedenis en het strafrechtelijk
verleden van deze groep jongeren.
Ook de omstandigheden waaronder de
seksuele delicten, variërend van
ontucht tot verkrachting plaatsvonden,
worden beschreven. De resultaten van
de studie blijken, zowel wat betreft de
dader- als de delictkenmerken,
overeen te komen met uitkomsten van
soortgelijke studies in de Verenigde
Staten. Eenduidige aanwijzingen over
de etiologie van deze specifieke vorm
van antisociaal gedrag konden echter
niet worden gevonden en de auteurs
sporen daarom aan tot nader
onderzoek
Met literatuuropgave.

delinquentiepatronen worden
beschreven naar geslacht en leeftijd
en volgens de dimensies participatie,
frequentie en variëteit. Daarnaast
werden zelfgerapporteerde contacten
met de politie beschreven naar
geslacht en leeftijd en werd registratie
bij de politie vergeleken met de
'verborgen' delinquentie. De resultaten
wezen uit dat vier keer zoveel jongens
als meisjes zich schuldig maakten aan
de ernstigste vorm van delinquentie,
terwijl de leeftijdsverschillen daar
opmerkelijk klein waren. Ook waren
vier keer zoveel jongens als meisjes in
aanraking geweest met de politie. Bij
de minst ernstige vorm was er geen
verschil in de participatie van meisjes
en jongens, maar nam de participatie
wel toe met de leeftijd. Verder bleek
dat zij die in aanraking kwamen met
de politie ook het meest extensieve
delinquentiepatroon vertoonden. De
belangrijkste aanwijzing voor de ernst
van de delinquente betrokkenheid is

Politie
29
Dunham, R.G., G.P. Alpert

Controlling the use of force; an
evaluation of street-level narcotics
interdiction in Miami
American journal of police, 14e jrg.,
nr. 1, 1995, pp. 83-100
In dit artikel worden ontwikkelingen,
strategieën en evaluatieresultaten
gegeven van een groot drugsbestrijdingsprogramma waarbij het
gebruik van geweld is beheerst en
gestuurd. Allereerst noemen de
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auteurs vijf aspecten van leidinggeven
die betrekking hebben op het gebruik
van geweld: een betere werving en
selectie van nieuwe politiemensen;
procedures om geweld te beteugelen
moeten consistent zijn met de
waarden en normen van de burgers; in
de opleiding van politiemensen meer
aandacht voor alternatieven voor het
gebruiken van geweld; beter
leidinggeven, meer aandacht voor het
gedrag van ondergeschikten; sancties
bij overtredingen van de regels. Het
programma bestaat uit een de
volgende opeenvolgende fasen:
informeren van het publiek over
drugsbestrijding; onderzoek naar de
sleutelfiguren in de handel en
verhoging van de surveillance; keuze
van bestrijdingstaktiek(en); opvolging
van ontvangen tips; verhoging van de
surveillance na afloop. Het belangrijkste resultaat van het programma is
dat, gedurende de looptijd van 3 jaar,
geen enkele klacht is ingediend over
politiegeweld. Bij de 7400 arrestaties
in slechts in 14 gevallen geweld
gebruikt om arrestanten in bedwang te
kunnen houden. Ook de mening van
het publiek over het politie-optreden
was positief. Een uitzondering hierop
was de mate waarin politiesurveillance
voldoende werd gevonden, na afloop
van het programma vond men dat er
onvoldoende gesurveilleerd werd.
Met literatuuropgave.
30
Sheptycki, J.W.E.
Tmnsnational policing and the makings
of a postmodem state
British joumal criminology, 35e jrg., nr.
4, 1995, pp. 613-635
De hypothese die in dit artikel wordt
getoetst is of het politiewerk aan de
vooravond staat van een postmoderne
periode, die het einde betekent van de
huidige politie zoals deze is voortgekomen uit het in de 19e eeuw ontstane
staatsrechtelijk systeem in Europa. Het

voorbeeld van deze bovennationale
politie is de politiële samenwerking in
Europa. Aan de hand van een
beschrijving van de vier vormen van
politiële samenwerking op macroniveau (Interpol, TREVI, Schengen en
Europol) wordt een gefragmenteerd
beeld bereikt De conclusies zijn dat
zowel sprake is van een uitholling als
van een versterking van de nationale
staten, van de opkomst van transnationale politie die verankerd is in de
soevereine staten en van een
fragmentering en eenheid in de
technische mogelijkheden om
afwijkingen en bedreigingen te
beheersen. De hypothese wordt niet
verworpen.
Met literatuuropgave.
Verslaving
31
Farrell, M., J. Neeleman e.a.
Methadone provision in the European
union
The international joumal of drug
policy, 6e jrg., nr. 3, 1995, pp. 168-172
Het artikel beschrijft het huidige
niveau van methadon-substitutie in
Europa en de veranderingen die
hebben plaatsgevonden sinds 1993.
Het geeft een bondig overzicht van de
verschillende manieren waarop de
behandeling door drugsvervangende
middelen in Europa georganiseerd is.
Het gebruik van methadon blijkt sinds
1993 aanzienlijk te zijn toegenomen.
Toch bereikt methadon-substitutie nog
geen 20% van de verslaafdenpopulatie
in de verschillende landen. De auteurs
menen dat het falen van veel Europese
landen om een goed georganiseerd
methadon-programma op te zeden ten
koste gaat van de volksgezondheid. De
groei van programma's moet worden
gemoderniseerd om er zeker van te
zijn dat ze het meest effectief zijn voor
zoveel mogelijk mensen. Zolang een
dergelijk programma er nog niet is,
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zijn discussies over andere vormen van
drugsvervanging prematuur en
belemmeren ze de opdracht om
effectieve, conventionele programma's
te implementeren.
32
F-orsyth, AJ.M.
Ectasy and illegal drug design; a new
concept in drug use
The international journal of drug
policy, 6e jrg., nr. 3, 1995, pp. 193-209
Al vanaf de eerste dagen dat ectasy
de drugscene ging beheersen werd er
gespeculeerd over de vraag waar deze
drug nu eigenlijk uit bestaat De
auteur gaat hierop in en baseert zijn
uitspraken op gesprekken met 135
druggebruikers uit Glasgow. Sinds
1985 toen ecstasy in de VS een
illegale drug werd, verscheen het op
de markt onder talloze merknamen,
die meestal zijn afgeleid uit de vorm
en kleur van de pil, samenstelling en
effecten. De respondenten noemden
maar liefst 106 merknamen. Volgens
veel respondenten was de kwaliteit
verminderd, maar of dit werkelijk het
geval is of meer te wijten is aan
gewenning, was niet vast te stellen.
Het feit dat de ecstasypil niet bestaat
in slechts één herkenbare vorm, wat
wel min of meer het geval is bij andere
drugs als amphetamines of temazepam, maakt dat de inhoud moeilijk
vast te stellen is. Het patroon van
ecstasygebruik bij de respondenten,
maar ook de subcultuur rond de drug,
bleek enorm gevarieerd. Het gevaar is
dat men allerlei substanties gaat mixen
en gaat experimenteren met
drugcocktails, waardoor de kans
bestaat dat de gebruiker ertoe
overgaat ook de afzonderlijke
substanties in te nemen omdat hij
denkt dat die drug ook in ecstasy zit.
Informatievoorziening is nodig,
alsmede een beleid dat gericht is op
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de levensstijl van de bezoekers van
houseparties.
Met literatuuropgave.
33
Vaughn, M.S., F.F.V. Huang e.a.
Drug abuse and anti-drug policy in
Japan; ,past histoly and future directMn
The British joumal of criminology, 35e
jrg., nr. 4, 1995, pp. 491-524
Japan heeft een heel eigen geschiedenis van drugshandel en druggebruik.
Het patroon wijkt door de jaren heen
op een aantal punten af van dat van
de Verenigde Staten en West-Europa,
bij voorbeeld in het wijdverbreide
amfetaminegebruik. Zo kende Japan
reeds in de beginjaren vijftig naar
schatting meer dan een half miljoen
'misbruikers' en meer dan 2 miljoen
ooit-gebruikers van amfetamine, vaak
in combinatie met alcohol. Verder was
er onmiddellijk na W.O. II een enorme
toename in het gebruik van opiaten,
kennelijk gevoed door de verslagenheid in de gedemoraliseerde
samenleving, een verschijnsel dat zich
in die mate niet in Duitsland voordeed.
Een overeenkomst met Nederland is
de Opiumregie eerder deze eeuw in
het bezette China: in eigen land een
strikt verbod op opiumgebruik en
-handel, in de kolonie (zoals
Nederland in Indië) het opstrijken van
de revenuen uit het monopolie op de
opiumdistributie naar de verslaafde
inheemse bevolking. Nog een
overeenkomst met westerse landen is
dat de produktie van drugs voor de
thuismarkt in het rijke Japan
plaatsvindt in armere ontwikkelingslanden: marihuana in de Filipijnen en
Thailand, cocaïne in Zuid-Amerika. De
amfetamine werd jarenlang geproduceerd in landen als Zuid-Korea en
Taiwan, in fabriekjes in Japanse
handen. Ook volgens officiële bronnen
heeft de in Japan omvangrijke
georganiseerde misdaad een flinke
vinger in de drugs-pap. Meer dan een
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derde van haar inkomsten heet daaruit
afkomstig te zijn, deels uit de
transitohandel naar Noord-Amerika
(heroïne uit Azië) en West-Europa
(cocaïne uit Zuid-Amerika). Zowel
onder invloed van de Verenigde Staten
als onder druk van de binnenlandse
publieke opinie om drugsverslaafden
straf aan te pakken voor hun gebrek
aan zelfbeheersing, kent Japan de
laatste jaren een repressief drugsbeleid. De auteurs wijzen er echter op
dat de in Japan van oudsher sterk
aanwezige informele sociale controle
daarbij te kort dreigt te worden
gedaan: juist in Japan zouden
vrijwilligers-organisaties en familie- en
buurtnetwerken de sleutel kunnen zijn
tot preventie en 'reintegrative shaming:
Met literatuuropgave.
Slachtofferstudies
34
Davis, R., B. Taylor e.a.
Impact of sexual and nonsexual assault
on secondaty idcuMs
Violence and victims, 10e jrg., nr. 1,
1995, pp. 73-84
Er is veel onderzoek gedaan naar de
gevolgen van criminaliteit bij
slachtoffers. Maar ondanks het feit dat
deskundigen ook nadelige effecten
bemerken bij naasten, zijn hierover
nog zeer weinig wetenschappelijke
gegevens bekend. In dit onderzoek
wordt nagegaan wat de gevolgen van
seksuele en niet-seksuele mishandeling zijn op door de slachtoffers zelf
aangewezen belangrijkste 'naasten:
Deelnemers aan het onderzoek waren
138 naasten van vrouwelijke
slachtoffers. Hun relatie tot de
slachtoffers was die van echtgenoot of
partner (27 procent), mannelijk
familielid of vriend (13 procent) of
vrouwelijk familielid of vriendin (60
procent). Hen werden verschillende
vragenlijsten afgenomen tijdens een
half uur durend interview. De
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onderzoekers constateren dat angst
ervaren door naasten niet varieerde
met het leed van het slachtoffer en
ook niet met het soort mishandeling
(seksueel/niet-seksueel). Vrouwelijke
naasten daarentegen hadden een
grotere angst voor criminaliteit dan
mannelijke. De mate van angst bij de
naasten had geen gevolgen voor het
vermogen van hen om hulp te bieden,
maar was wel gerelateerd aan meer
onhulpvaardig gedrag. Dergelijke
onhulpvaardigheid kwam meer voor bij
naasten van slachtoffers van een
seksueel misdrijf dan bij de anderen.
Met literatuuropgave.
35
Pain, R.H.
Elderly women and fear of violent
crime; the least likely victims? A
reconsideration of the extent and nature
of risk
British joumal of criminology, 35e jrg.,
nr. 4, 1995, pp. 584-598
Dit artikel bekritiseert gangbare
verklaringen voor de relatie tussen
angst voor criminaliteit en het risico
om slachtoffer te worden van
criminaliteit, met name onder oudere
vrouwen. Men gaat uit van de
gangbare paradox dat de angst voor
criminaliteit niet synchroon loopt met
de kans op slachtofferschap. Dit geldt,
zo luidt de dominante gedachte, met
name voor oudere vrouwen die relatief
meer angst voor criminaliteit hebben,
terwijl ze relatief minder kans lopen
slachtoffer te worden van criminaliteit
Een recente studie rekent af met deze
gangbare veronderstelling dat oudere
vrouwen banger zijn voor criminaliteit
dan jongere vrouwen, terwijl ze minder
risico lopen slachtoffer te worden van
criminaliteit In deze studie bleken
oudere vrouwen zich niet meer zorgen
te maken over geweldscriminaliteit dan
jongere vrouwen en dat hun angst
voor criminaliteit meer relatie
vertoonde met het feitelijke risico wat
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ze liepen. Verder kwam naar voren dat
huiselijk geweld tegen oudere vrouwen
een belangrijker rol speelde, dan vaak
wordt verondersteld. De auteur
concludeert dat de rol van geslacht
een veel belangrijker rol speelt dan
leeftijd als het gaat om angst voor
criminaliteit en dat het huidige
concept risico te weinig refereert aan
de private context, maar hoofdzakelijk
gericht is op de openbare ruimte.

niet worden voorspeld door het
gebruik van bepaalde strategieën of
controlemechanismen bij beide
soorten gebeurtenissen of groepen.
Het gevoel controle te hebben over de
situatie vermindert weliswaar de angst
bij slachtoffers, maar kan een risico
inhouden voor hen als het geweld
binnen de relatie escaleert na verloop
van tijd.
Met literatuuropgave.

36
Pape, K.T., 1. Aries
Control, coping, and victimization in
dating relationships
Violence and victims, 10e jrg., nr. 1,
1995, pp. 43-54
Hoewel onderzoekers verscheidene
variabelen gevonden hebben die
verband houden met het optreden van
geweld binnen een relatie van
afspraakjes (zoals de ernst van de
relatie en kenmerken van liefde en
verbondenheid), is er tot nog toe.
weinig aandacht geweest voor de
individuele verschillen in reactie van
de vrouwen op geweld. Twee
variabelen die een mogelijk verklarend
karakter hebben zijn de beoordeling
van de mate van controle over de
situatie en het gevoel ertegen
opgewassen te zijn. De auteurs
onderzoeken de rol hiervan bij de
relatie tussen gewelddadige en
niet-gewelddadige gebeurtenissen
tijdens afspraakjes en het optreden
van angst bij de betrokken vrouwen.
De resultaten zijn gebaseerd op de
antwoorden van 48 slachtoffers van
geweld tijdens afspraakjes en 74
niet-slachtoffers. Zowel slachtoffers als
niet-slachtoffers moesten strijden
tegen problemen van praktische en
emotionele aard, waarbij de twee
groepen verschillende strategieën
gebruikten. Maar inschatting van de
controle over de situatie was niet van
invloed op de strategieën gebruikt bij
beide groepen. Psychische angst kon

37
Titus, R.M.
Activity thecny and the victim
European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 3, 1995, pp.
41-55
Tot nog toe zijn criminologen meer
geïnteresseerd in daders dan in
slachtoffers. De auteur pleit ervoor
d.m.v. de activiteiten-theorie het
slachtoffer een plaats te geven binnen
de criminologie, aangezien het
slachtoffer een integraal onderdeel is
van de situatie waarin een misdrijf
plaatsvindt en omdat kenmerken en
gedrag van het slachtoffer zeer vaak
belangrijke situationele variabelen
blijken te zijn. Meer inzicht in
slachtofferschap en slachtoffers zal
niet alleen ten goede komen aan het
voorkomen van misdrijven, daders
kunnen er beter door worden
opgespoord en ook slachtofferhulp zal
ervan profiteren. Binnen de
activiteiten-theorie wordt door
verschillende onderzoekers de nadruk
gelegd op verschillende onderwerpen.
Sommigen richten zich meer op aan
leeftijd gerelateerde ontwikkelingsaspecten. Anderen houden zich bezig
met het onderzoeken van domeinen
als werk, school, thuissituatie en vrije
tijd. Ook de sequentiële aard van
criminele gebeurtenissen is volgens
derden een zeer belangrijk
onderzoeksonderwerp. Een bundeling
van inzichten zal wellicht d.m.v.
etnografieën van slachtoffers kunnen
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plaatsvinden. Recente slachtoffers,
herhaalde slachtoffers en andere
risicogroepen (sommige beroepsgroepen, mannelijke jongeren, bewoners
van buurten met een hoog
criminaliteitscijfer) zullen daartoe
onderwerp van studie moeten zijn. Een
mogelijk beoordelingsinstrument ta.v.
het risico slachtoffer te worden, wordt
hier beschreven, samen met een
instrument waarmee een misdrijf door
het slachtoffer kan worden geanalyseerd.
Met literatuuropgave.
38
Vitanza, S., L.C.M. Vogel e.a.
Distress and symptons of postuaumatic
stress disorder in abused women

Violence and victims, 10e jrg., nr. 1,
1995, pp. 23-34
Emotionele nood en symptomen van
posttraumatische stress stoornis
(engels: PTSD) werden onderzocht
onder vrouwen die psychologisch
mishandeld zijn in een relatie. Vrouwen
(N3) werden verdeeld in drie
groepen: (niet, gemiddeld, zwaar),
afhankelijk van hun score op een
subschaal van de 'Severity of violence
against woman scales' (Marshall,
1992). Alle groepen rapporteerden
serieuze emotionele nood. Psychoses
vormden de hoogste subschaal voor
alle groepen. De meeste vrouwen
lijden in zekere mate aan PTSD.
Problemen met perceptie, geheugen
en motorische functies (cognitieve
problemen) waren meer bepalend voor
PTSD-scores en pogingen tot
zelfmoord dan de aandacht die
vrouwen schonken aan hun innerlijke
gedachten en gevoelens,(z_eybewustheid). Het laatste bleek wel van belang
voor de subgroep die slachtoffer was
van zwaar psychologisch geweld. In
het artikel worden de grenzen en
mogelijkheden besproken, alsmede

verschillende manieren om PTSD te
meten.
Met literatuuropgave.
Preventie van criminaliteit
39
Foster, J.
In forma! smaal control and community
crime prevention

British joumal of criminology, 35e jrg.,
nr. 4, 1995, pp. 563-583
Dit artikel gaat over de relatie tussen
informele sociale controle en
criminaliteitsniveau. Het is gebaseerd
op een etnografisch onderzoek in de
Londense wijk Riverside. Deze wijk
kent een hoger criminaliteitsniveau
dan gemiddeld, maar de bewoners
ervaren criminaliteit niet als een
probleem dat de kwaliteit van hun
leven aantast Uit het onderzoek bleek
dat de bewoners in staat waren de
criminaliteit onder controle te houden
door een samenspel van demografische factoren, geografische lokatie, het
type delicten en het onregelmatige
voorkomen ervan, en de aanwezigheid
van een zekere mate van informele
sociale controle. Een belangrijke factor
was dat de bewoners niet verwachtten
in een misdaadloze omgeving te
wonen. Ze aanvaardden criminaliteit
als inherent aan het leven. Het
stereotiepe beeld dat in wijken met
een hoog misdaadniveau geen
informele sociale controle bestaat
moet worden bijgesteld. Verder
speelde een rol dat er geen
delinquente jeugdgroepen aanwezig
waren in de wijk. De auteur
concludeert dat criminaliteitspreventie
op de lange termijn gebaseerd moet
zijn op een combinatie van informele
en formele sociale controle, in
samenhang met breder opgezette
sociale en economische programma's.
Met literatuuropgave.
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40
Tilley, N.
Seeing off the danger; threat
surveillance and modes of protection

European joumal on criminal policy
and research, 3e jrg., nr. 3, 1995, pp.
27-40
Surveillance oftewel toezichthouden
wordt zowel geassocieerd met sociale
controle als met risico-vermindering.
Aangezien surveillance geen directe
controle uitoefent op het gedrag, maar
toch gezien wordt als een middel om
tot een reductie van criminaliteit te
komen, is het volgens de auteur van
belang om inzicht te krijgen in het
proces waarin het toezichthouden
effect sorteert. Dit artikel gaat nader in
op verschillende vormen van toezicht
en plaats deze in een historisch
context. In pre-moderne samenlevingen neemt het toezichthouden de
vorm aan van informele sociale
controle in een maatschappelijke
context van weinig privacy en
gedeelde normen en waarden. In een •
dergelijke context kan het overtreden
van normen leiden tot sociale
afkeuring, gezichtsverlies, schaamte of
zelfs sociale uitsluiting. In moderne
samenlevingen, die o.a. gekenmerkt
worden door grote bevolkingsdichtheid, individualisme, massaproduktie
en massamobiliteit, is een dergelijke
sociale controle niet meer aanwezig en
leidt deze combinatie tot toegenomen
mogelijkheden voor criminaliteit.
Tenslotte bespreekt de auteur twee
moderne vormen van toezichthouden:
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het zogenaamde buurttoezicht
(neigbourhood watch) en het
toezichthouden door middel van een
gesloten televisie-circuit (closed circuit
television(CCTV)). Het idee achter
buurttoezicht in woongebieden was
dat door een uitbreiding van de
toezichthoudende functie van de
politie de pakkans van potentiële
daders toeneemt De auteur stelt dat
de mate van succes van buurttoezicht
afhankelijk is van de omgeving; in
arme gebieden met een hoge
criminaliteit heeft buurttoezicht minder
effect vanwege het heersende
wantrouwen tegenover de politie,
terwijl in rijke gebieden met een lage
criminaliteit men meer vertrouwen
heeft in de politie waardoor verdacht
gedrag eerder gemeld word. De auteur
pleit dan ook voor verschillende
vormen van buurttoezicht, die variëren
in doel, vorm en mate van politiebetrokkenheid afhankelijk van de
omgevingscontext. Het toezichthouden
door middel van een gesloten
tv-circuit lijkt een effectieve reactie op
de veelvoorkomende criminaliteit in
deze gebieden, zo blijkt uit onderzoek
(Tilley, 1993). Het kan zowel de angst
voor als het feitelijke niveau van de
criminaliteit verminderen. De mate van
succes is echter wel afhankelijk van
een groot aantal contextvariabelen
zoals o.a. de eventuele combinatie met
andere preventie-maatregelen, het
soort systeem, de fysieke omgeving en
het gebruik van de betreffende ruimte.
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