het recht op hufp: Als je problelllen thuis hebt en je wilt wC~, dan kun je als (I/"lih/(,(,I11
uitzonderin~ssituaties daarvoor de ll10gelijkheid krijgen. Terwijl het Illis
~chien een /.eer gerechtvaardiglh: cis is , dat aan het samenleven in het gezin een eind
komt en dat daarvoor geen hulp, Illaar huisvesting en lïnanciële nH1gelijkhedcn nodig

gel'af in

zIJn.
liet zou een grote stap v\)(lruit /ijn , als erkend werd dat het niet aan al die mensen
ligt die niet gelukkig leven in een ~ezin , maar aan cfe IIOrill rail he! gefllkkige g(': ill
zeil', dat veel mensen niet kunnen voldoen aan die norm .

Jong zijn is luxe

lJe meerderheid van de Tweede Kamer is de o[watting toegedaan , dat het vo or .l0n
~eren jarenlang veel tc gelllakkelijk is gemaakt, en dat daar nu een einde aan moet
kOlllen : Uitkeringen, recht op wonen, Illinilllumjeugdloon etc ' Wc Illoeten allelll'.lal
een stap terug doen', zo luidt het devies en : '.longeren Illoeten leren te vechten voor
hun bestaan'. Terwijl aan jon geren cic ' geneugte n' van de verzorgin ~sstaat allan~
voorbij gingen: Het werk was cr niet. huizen we rden niet gebouwlL ll1inilllumJcu~d
loo n we rd in veel gevallen ontd o ken . Het zelrde geldt voor de k inclcrbesc herming:
V(lo gden hadden veel te veel pupillen Olll hun belange n Lo rgv uldi g. te verdedigen , in
te hui 7en waren veel te weini g g roepsleiders, geld voor vold" e nde n k- cn kleed geld

Akties
f~'lIk('fe ok lies 11/' hcl gchicd \(/11 clI/'/'Oleslel l IegelI dc

k illderhe.\'cf/('rlllillg.

eind 60'er ja ren
O e PSP' er W iehen ga ste lt ka m e r vragen over straffen en dwangmaatregelen in kinder
besdlermingstehui / cn , als platspuiten en isoleren . Antwoord : "Dat ge be urt niet. "
Met he l ontsl<lan van de eerste J A C , wordt dok ulll e ntatie verzameld o ve r het reit
d a t dit wel d egelijk geheurt en dat in veel tehuizen absurd e discipline heerst. Op poli
tiek nivo h o udt met nam e de PS P /. ich vanal' deze tijd hierme e bezi g (o.a . met voor
waarden die aan subsidie z ouden moeten worden gestekL klac htrecht voor minderja
rigen en arschallïng van isolatie).

1969
In A mst e rdam wllrdt het eel's tc J o ngeren Ad vies C entrum (JA C ) opgericht o.a . om
hulp te hieden aan weggel o pe n jo nge ren. Sindsdien zijn in vele plaatsen JACs ver
schenen .

wa s cr IHl(lit.
Tegelijkertijd legde die ver/llrgin gss taat wel een enormc druk o p jon geren: Als je nicl
werkt. tel je niet mee , alsje niet uit een gelukki g gezin ko mt. ben je arwijkend.
De beste dienst die de overheid (regering en parlement) jonge ren kan bewijzen , is te
e rkennen dat de samenleving met al haar normen en waarden jongeren in de knel
brengt. Ze moet erkennen <I,lt d e justitil:le kinderbescherming niet zo!.eer de jongeren
beschermt, maar die normen en waarden . Cellen moeten argehroken worden, rechtcn
en voorzieningen Illoete n worden opgebouwd. Dat kan het enige perspckticf7ijn.

De aktiegroep ' Rozc Pamflet ' wordt o pgericht: J Oo mense n, die da gelijks me t kinde
ren in tehui zen werkten vereni gd en zich . Z ij maakten een z wartboek over de slechte
situati e voor kinderen en werkers: m a ar vielen ook hun kollega ', aan , die zich niet
arlellen tegen raden 1'0 01' de kinderbescherming , v\lo gdijvereni g ingc n en besturen
van tehui/.cn. (Inmiddels is deze akti eg roep opgehe ven).

Andrée van Es

Verschillende aktiegroepe n, ond e rste und door cic \3ond van Wetenschappelijke Ar
beiders , ei sen dat ond e r andere de kinderbescherming niet mee r onder het Ministerie
van Ju s titie valt, maar dat zo iets als een apart Mini sterie voor Jcu gd- en Gezinszakcn
wordt ingest eld . Dat is inmidd els nog st eed s niet veranderd .

voorjaa r 1970

1970

17 mc i 1971
De Belangenve re nigin g Minderjarigen (BM) wordt o p gericht: n.a . v. een kongres in
de herrst van H)70 georganisee rd, d o or d e N ederlandse Jeugd Gemeenschap, me t de
titel 'De bczem dO(lr de leci'tijdsgrenl.en .' Met name de tdlllishewoners wilden een
hond ter bekrachtiging van hun ci sen, 0111 het leci'klimaat in tehuil.en en pleeggezin
ncn en voor voogdijkincle ren op veel punten drastisch te vcrheteren . In de loop van
d e jaren zullen in verschillende steden plaatselijke afdelingen worden opgericht. Tot
± I<)XO zal de BM véCl akti es vo e ren . Op dit moment is de rek er IVat ait. maar de
BM bestaat nog s teeds .

11 '1

.1 15

197 1
Een gescheiden vader uit Zaandam, die het gevoel heeft helazerd te worden door de
raad voor de kinderbescherming, rieht het AdvieshurCl Kinderheschermings Konilik
ten (AKK) op.

De Ileldringstichtingen in Z etten komcn in opspraak o.a. door het veelvuldig gebruik
van isoleercellen en andere separatiemethoden. Er wordt zelr.s in de Tweede Kamer
over gepraat en geprotesteerd tegen het beleid. Maar hel zal nog twee jaar duren
voordat de protesten konkrele gevolgen hehben.

197 2

eind 1974

Rclea~e

Amsterdam (inmiddels opgeheven) wil afschaffing van de onder toezichtstel
ling (OTS): "Er zullen zeker kinderen in de knel komen, maar er komen nu <>ók kin
deren in de knel. " Later zal ·het Landelijk Overleg van Werkers in de Alternatieve
Hulpverlening (LOAH) dele eis opnieuw stellen: kinderen horen 'procespartij' te
worden, d.W.Z. n:eht te hehhen op juridische hijstand , hulp en geld voor levensonder
houd e.d.; en in zo'n situatie, is ondertoezichtstelling niet meer nodig.
15 mei 1972
Het gebouw van de Nationale Federatie voor Kinderhescherming in Den Haag wordt
een paar uur hezet door leden van de Belangenvereniging Minderjarigen als protest
tegen de dreigende s luiting van 50 van de toen 270 tehuizen , omdat dan met name
de kleine en gezellige tehui ze n geen subsidie meer zouden krijgen.

De Bond van Ouders voor Minderjarigen (BOM) wordt opgericht. Zij stelt dat je uit
handen van de kinderbescherming moet blijven, want "terwijl cr een pincet nodig is
om problemen op te lossen , werk t de k indcrbesch e rm in g als een nijptang."
4 februari 1975
De Tweede-Kamer-Ieden van der Spek (PSP) en van der I-leem (PPR) dienen een mo
tic in waarin de Kamer gevraagd wordt het hes taansrecht en cic manier van funktio
neren van de BM te erkennen . Deze motie wordt aangenomen door D'ó6. PPR , PSP,
CPN, PvdA en VVD. De BM heeft inmiddels omeieel toegang in alle tehuizen maar
moet wel mei elk tehuis apart onderhandelen . Soms wordt dan de toegang alsnog
geweigerd.
1975

nm'cmbcr 1972
Het W .A . Ortthuis in Amersfoort wordt een week lang beze t door de hewoners, me t
hulp van de BM, omdat een populaire groepsleider dreigt te worden ontslagen. De
aktie mislukt helaas.

Bestuur, direktie. medewerkers en bewoners van de Stichting Katholieke Kinderhui
zen in Scheveningen houden een demonstratieve optocht naar het Ministerie van Jus
titie , ardeling Direktie Kinderbescherming, omdat hun voorstellen 0111 de hulpverle
ning te verbeteren e n te politiseren niet worden gewaardeerd. r:en delegatie mag ten
slotte praten en cr worden a/spraken gemaakt.

december 1972
De BM vocrt aktie tegen wantoestanden in Huize Ca rolina in Den Ilaag i.V.m. slech
te woontocstanden, slecht eten en een onmogelijk star regiem . De bewoonsters zijn
zó strak gehouden dat ze zelf de BM weren en verrm:ende wantoestanden ontkennen .
In 1974 gebeurt iets dergelijks in Hui/.e Alta Vista in Zeist.
21 juni 1973
Opnieuw worden de gebouwen van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming
bezet door leden V<ln de HM ; dit duurde 3 weken . De BM wilde onder andere meepra
ten in de organisatie die het sancringsbelcid voor tehui ze n bepaalde. De aktie si<wgde.
1974
De BM verspreidt ecn pamlld waarin de isoleercellen, lijl'stralTen, het hoenen van
gangen en het maken van wasknijpers gehekeld worden. "Dingen die de onaangepas
ten moeten leren zich aan te passen aan wat de maatschappij van ze eist." Deze eisen
mogen niet worden gestekt. want "diezelfde maatschappij is mede schuldig aan de
moeilijkheden waardoor al die minderjarigen in tehuizen moeten zitten. Want wie
heeft de omstandigheden veroorzaak t waaronder vader moet werken, daardoor cha
grijnig thuis komt en dat op z' n vrouwen kinderen afreageert?"

1975
Leden van de Bond van Ouders voor Minderjarigen (BOM) en het Advieshuro Kin
derbescherming~ KonIlikten (!\KK) proheren op een jubileumkongres van Pro Ju
ventute in het bij z ijn van de beschermvrouwe Prinses Beatrix hun grieven kenbaar
te maken tegen dt: werkwij ze van de (gczins)voogdij vereniging: " Doelbewust wordt
de verwijdering tussen ouders en kindercn vergroot. De begeleiding van ouders en
kinderelI iaat te wensen over en ze worden gemanipuleerd ." Voordat de akti evoerders
pamfletten kunnen uitdelen , worden ze hardhandig door een overmacht aan politie
overmeesterd en een halve da g vastgehouden.
2 scptcmber 1975
De PvdA-kamerleden Rocthof en Haas-Berger dienen een wetsontwerp in ter veran
dering van artikel 2i10 van het Wetboek van Strafrecht. Dit uit 1 R79 stammende wets
artikel bepaalt dat mensen die weggelopen minderjarigen helpen onderduikcn strar
baar zijn. Jart:nlang wordt over dit artikel touwgetrokken en nog is cr slechh een klei
nc aanpa"sing in gekomen, nl. dat het niet strafbaar is als cr zorgvuldig hulp vcrleend
is . En .forgvuldige hulpverlcning houdt dan o.a. weer in dat dc raad voor de kinder,
bescherming gewaarschuwd moet worden .
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1976
De 13M stelt als ideaal dat in clk tcllllis ecn hc\\'onnskolllitè ! OU Illoetcn komcn, (\ p
dal dat ecn dcc I V~1I1 dc taak van de HM kan (Hernemcn. Dit idca~tI is nooil goed
vc r\\'Clenlijkt. De kin d erbcschermin g I'oed t inllners niet op tol m o nd igheid.

het huis expl o it eert regelmatig apa['t van de kind e ren luksucus dineert in een zijka
mertje. De groepsIciding wordt geïntimid ee rd en d e kind e re n he hhen ahsoluut geen
inspraak. E r w u ['dt een onder/ oekskoillmi ssie ingesteld, die geen toegang krijgt. De
raad VOO[' d e kinderhescherming doet dan ond e r/oek en vindt [2 punten die ver
bete rd Illoeten worden.

1976
D e vijl'Ce ntrales lo o r Pleeggezinnen in N eder-land maken hekend dat in he t ve rvolg
(xlk 11llilloliele paren kam heb hen op toewiJling V<ln ee n pleegkin d . J)aarlll'CT ont
staat grote o pschuddin g hinnen po litieke panijen met name hij de K YI' (Katholieke
Vo lks Pa[·tij). In feite kO TTl t het sp o radisch V(lOr.

'97('
: r wordt ee n onder7o e k [n ge steld d o or het M i[lIS leric \' ~In Justitie naai' hel pedagll
gisch en psychiatrisch heleid van de I-Ieldrin gstichtingen i[1 Zellcn. Iv1ct name de di
[-ckteur- o rtllOpClld go o g \V. ter I-I U['st komt in o pspraak cn nH"J el uiteindclijk ontsla g
nem e n.

19 februari 1976
Vara ' s olllhudsman Johan van Mlnne[1 valt tegen de toenmalige S U[atssekrela['is van
J uslitie uit om d at de BM o p lLlt nwment niet wordt toegelaten in de gcsllllL"n rij bin
richtinge n: " W e leven te nslotte niet m eer in 1')00. Z o al s de sit ua tie nu is kunn e n dcze
kindncn hij n a geen te genwicht ge ven. Ze hehhen geen nwnd[ g heid e n als we er va n
uitgaan dat opI·oed e n n iet hel/elfde is al , dresseren, dan is dat een ho ogst on gewemte
situati e ." Lat e [' zal d e B M dus (,lij 'I. slechts olllcieel) ook to estemlllin g krij ge n Ill e t
di rek ties van rij k si n rich tin ge n te ond e rh an d e len Olll hi IlIlCll te mo gell.

3' maar t 1976

'977
r worden akti es gev oerd bij o.a. het! laagse llcrvormde Kind e rtehuis e n hij het
H aagse Kind e rtehuis de Z o nnebloel11, o mdat no od7ak e lijke nicuwhouw al sinds [950
is he loolû, maar nooit ge realisee rd. Daardoor wo rdt ook ni e t m ee r he rsteld e n ont
staat verkrotting.
mrulrt

1977

Z es van d e acht g roep!i leidstcrs hel e llen hel Illlelda kindertehuis in Alïlhcm. "Over
ure n lijn niet meer b ij te ho uden. W e kunnen gee n vakantie o pn e men en in
jaar
tijd hebhen we wel twintig uit 7endkrachten gehad; de kinderen hier krijgen stceds an
dere gelicht e n te zien'" Het bestuur hield voet hij stuk e n wi e 7ich niet aan wen , te
te passe n k o n ontslagcn w()rden.

een

a pri l 1977

I let hehandclin gstehuis de Wielingen in Am st e['dam wo rdt belet. De helv o ners ei se n
Ill ee r aanda c ht van de gro eps leiding, overleg o vcr het funktionere n van ce n grocpsl e i
der cn een het e ['c rege ling van de Iinanci eë n. De leiding wilde een vermeende aan
stichtst e r ontslaan, ma a r toe n slllcg d e vlam in de pan. De politie kwam, d e meisjes
gaven /.ich over en kregen ee n paar da ge n cel. J AC-me dewerk e rs werd dc toega ng
ontzegd; o ud e rs ginge n z ieh erm ee heilloeien. Uiteindclijk is d e Wielingen tóeh ten
o nder gegaan. omdat ono ve rhrugh a re Illeningsve r:,chill e n o nts tonden in het team

Bez etting vall de kamer vall S taakssekretaris Zec valking Van Justitie duo[' ledcn van

d e BM ll1et de cis to egan g in d e riJk s inri chtingen te kriJ gen. De polit[ e arresteert. De

4 juni 11:)77

eis za l pas lat e r wo ['d e n ingewilligd.

O n gevee r 400 tehuishell'oners pro testere n op het Binn e nhof in Den Haag tegen hun
s leeht e zakgcldregelrn g . Z akge ld mag gee n gunst m eer Lijn maar 1110ct ccn recht wor
den en d e bedrage n Illoe ten omhoo g . Deze e is staat nog steeds op het lijstje van de

oklolwr 1976
Hel R K o bser vatiehuis l3eukelHode in D o orn wordt boe t door pupillen omdat ee n
hierpomp dre igt te verdwijnen (sYlllho()11 voor he t kit dat d e jongens lan gL;lalllaan
een hee l klei ne beetje /.e gge nschap l1Ve[' hun le ven i n he t teh u is beg o nn e n te kriJgen).
(-; rute paniek, organisatie van krisistealll en o verleg o ver p o litie-ingrijpen. Na een dag
geven de beze tt e rs z ich llVcr. De gr u epsleide [' die (ten o n reeh te) er van wlnd t he sch ul
digd de zaak te hehhen georganiseerd, wu rdt o p staandc voet o ntslagen. M aar de
bierp o mp is ni e t verwijdcrd.

1977
D e K arre ki e t in Velp ko mt in opspraak. D e BM vocrt o.a. aktie tcgc n het leit dat
d e kind e re n sl ech t verzo rgd en weinig ge I' Cl['ieerd etcn krijgen , terwijl de 1~ll1lilic dic
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BM.

najaur 1977
De BM s tart ee n aktie tegen d e nege n rij ks inrichtinge n. Sommige hew o ners zijn het
e r niet m ee een s, Illaar dat kan kom e n o mdat ze a l zo geïndoktrince rd en geïntimi
deerd njn door werker:, e n leiding (De BM hee ft dan illllTlers nog geen toegang in
de rijksinriehtin ge n). Halve rwege [980 kOJllt een/ wa rth oe k uit o ver veel misstanden
in di e gesloten rijksinriehtin gen.

november '977
T ijdens de o pe ning van een ni e uw ge b o uw van de raad voor de kind e rheseherming

J I<I

in Il a a riem dele n het AK K e n Release pamncttell uit m et ~cn lVu a rsc huwin g a a n
i\.: d ~n:c n toch voo ral uit han de n tc bl ij ve n VU il dic raad .

hui7..:n wi lde n wc l een rra;t l.r c nUI ken . milill' h, n tukt met bcwo ner, nwch l ;t bso luUI
ni e r. Bij a lle tehu i/c n is sleed, gep ro heerd met hcwoJl crs Ic prate n . D it IlIlde OOk via
op het ' hl"- klim me n, ga ngen in,t o rm .: n e .d . en ja we l. hij hel I<luts te te huis ~tN!d dc
rol iti e k laa r Om lil' tncl,lung Ie \'cr, perr,;n U lt clfldeil.i"- resll lhw t: ~' cd p ubli citeit e n
het Iso leren is na vn lgc n in de rweede K am er aan SI rengc re regel~ ge bonde n (he t mag
lIi..:t mcer vo or stra !'. maa r we l a ls pedagogi sc he mllillregel').

1978
De T weede Kamer aa ll v.wrd t een we lslV ij l.ig ing Waard ll(lr pleL'go ud e rs 11d 1 0 
gen aamde hlokk adercc ht kr ijgen nadal. /c teil 111 ins l\: ee n jaar he t p leegkind verzu l·ge n.
De 'echte ' ouders kunnel! h Uil kind n u nid w nder mec r naa i' hlils halen, maa r moe
te n d aa rvoo r toestem min g. krijgen V<l n de rech te r.

9 maart 1978
De PSP'a r-n:d van de Spek d ient in dc: Tweede Kal11er ee n I1wlle in 0111 he t ge ld
d al op de rijks begro ti ng is uitget rokke n VOI H dc ki nd crh~sc h e r l1l ing "aa n te \\cnd en
te n gu nst e van d e kwali teit wcrhe teri ng v'.I n de hu lpve rlen ing in extcrn e e n in telll c
kind c rbesc henn ing. hijvoorhccld door het d oo rvoe ren van groe psg roolltevc rl a g.i ng
en ten g unst e van de IInJ nc iëk r ositie va n teh lI ishl'wo ne rs. "
De moti e word l ges teu nd do o r PS P. PPR. CP N . DS ' 70 en PvdA. Tc ',"c ini g. J us ver
worpen .

april '978
De Stichti ng Belange nbc hart iging Ge~c heide n M a n ne n en Vad e rs he/e l het kan lO l>!'
va n de raa d voo r de kin de r bescherming in H 'larl e rn. 7 ij vin dt d at k in d e r~n in be paa l
dc gcva llc n óók aa n vaders moeten kunnen worden tPege\\c/c lJ , mc t nam c als bel de
p a rtijen dit wi llen. De raad Icgt d it lut e r toe.

25 april 1978
In d e T weed e K a mer wo rdt het wetso nt we rp bchamk ld ter vc rr uimlng va n de rce ht cn
van p h':l:go uders. Toenmalig M inister van .I ust ilit: de RU il e r verded ig t daari n o .a. het
rec ht va n hO lllofielen o p een pkeg kind . In \\cr kelijkhcid is dit Ilog maar wC lnl g gerea
lisee rd.

zomer 1978
Dc BM vocrt a ktie tegen de 3 2 n:gels va n het A peldoorn se ,IOtlgc nshuis N k uw Veld
leh l. Zo werd cr gewe rk l mc t ec n boelesysteelll vOM de kklll~ t c o\'ertreding va n die
rcge ls (b ij v . voe te n o r lalel-ee n kwa rtj e. kkre n ru ile n-ec n rij l.. sda a ld er. lÏt: t, ni et in
re k-een g ul den ). S taat ssckretaris va n Justitie gee rt dc a kti cvoc rders ko rtc tijd I ~lter
gd ijk .

22 jllnu:..ri 1980
A ktr cdag tcgen de iSl>l ee rccl na ar a anle id in g van ee n Iwur thoek hl cl'(lve r (' .I c \ ,lc lt
j e ,!Is ~en beest'). gemaakt doo r Wilc r G d >curt. waarh ij al ternatie ve hul pve rl e nin g en
IJM same nwerk ten. T wee hu ssc n met akt ievoc rtle rs hodcn hel 7v. arthoek aan hel
W ijn ,wn e n trok ke n [oen naar vic i' tehui /.e n \vaa r veel e n lan gduri g gcïsokerd \I ercl .
(O p d en Berg, I I unc r bc rg, Ze tten en Over he rg). De clirck tic, va n de vc rsehill~nd e te

Hnlaar. 19Ho
RM -Icdc n organi~cren eC Il belell ingsukl ie va n de Hel d ri ngst ichtingen in Ze tren in
ver hand meI voo rtd urende wantoes lande n. De \3M werd daa r voo r dl)o r tic po lit ie
\';111 hel terre in vcrwi.idcrd . toc n l ij or vl' rzoek V<lll hewoonsters \'a n ra vilj oen de Zon 
ne blo em "Vcr hu n klacht en " wam cn meeprate n. De I3M -Jedcn werde n veroo rdeeld
to t 100 g ul d cn boe te. maar in,iuli 19XI vrijgcspr(,ken , De ei~cn va n de hewoons ters
lij n na tic hezc fli ng ingl'\\ ill igd (o.a . leidi ng n ic t mee r ,:o ndcr klo p rell d l:: kHiTl er in,
1;1kgeld zelf mogen bes teden) .

•5 april 1980
I)e Lcc rnku lc (ee n pa \ ilj oe n van de Rekk en , e Inr ichtin ge n) wo rdt hel.et dl>(l r SM en
he wonc rs. tegen he t o p no n-a kti e!' ~tellen va n de p rog ressieve dl reklLul' r lilge rs. Het
hecft n iet mogc " ba te n want de hee r I lilgers is in m itl del s ()n t ~ lagcl\ .

7 nll'i 1980
D e BM heLc t d e S ti cht ing Je ugd en G ezin in Amsterd am, omdat de!.c (geï'j ns )\.o og
d ij vc rclliging te hu izen IO U hedrei gen met ee n pl ua lsing'isto p. a ls d ie te h ui'T n ee n j..on 
trakl mc t dc BM slu ite n (ove r Je erkl.'nn ing \a n de SM als vak ho nd en Je toela tin g
van ,Ic BM in dat te hui s).
10

juni 1980

Ak tie van de BM tegen de wetell ~eh<lppcr Buikhuisen. die bi o-sociaal ()f1der7oek
o ll de r kindcrhe.~ehcnl1 ing\.in ngCl'e ll w il doe n. Dc SM la a t dc '1ncl ef7<lcks pla nn.:n ui l
ld. ke n, terwijl rlu ikhu i'ic n ï'e gehl: im \\ il de ho uden. Re:i ul ta a t; veel puh liciteit tege n
he t onderloek. SM worel t lat er orenlijk ges teu nd dOllr W I.I N (de koep<.:l van tehuis
direk tic s J e ll NOW (Ned erland se Organi \atic van Wcl 7. ijn ... we rk). lie t l iet cr Il aa r uit
dat Buikh ui se n Lijn o nder/ pek ni e t a d k unne " doorvoeren .

juni

'980

SM cn bCwll ne rs VU il het Coe n-( lI se rhu is in Haarlc l1l eise n vc rhelerin g va n de s trenge
regt" in het h ui~. Or het laa tst e nippertje. l ö()rCCIl he7e tting ui th ree kt, gev en di rekl ie
en g roe [1slcid in g toe aan de eisen I'an d e hCI\O ll crs. Er \\Io rd t o .a. de inste llin g V:l n
ee n hcw(lllcrsraad toege/cgd.

:euJ::uslu..'i '980
Il ui l.e Jon kc rb('sc h (bij N ijlllçge nJ wo rdt heze t doo r hc w<l ner,. Hiv!. K\V.I ( K" llwlie
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J2I

kc We rkende J(lngeren) en g ro epsleiding. Ook worden cr twee demonstraties gclwu
dt.:n. De eis: twct.: ontslagen groepslcidt.:rs terug. direktie weg en een aantal verheterin
gen in de , u"enge huisrcgcb. Res ultaat : het ht.:stuur van Jonkt.:rbllst.:h laat akuut til:
I'\llitie \lpdravcn als BM en KWJ 0l' hcttt.:rn;in ges igna leerd worden.

,juni 1980
Bewonersakties in ch: tchuizt.:n B\lIïlc\\ -:ide en Mariënswaard (Zuid- I.imhurg) te gen

hè! strenge tehuisrt.:giem.
Tevt.:ns wordt (mede door he\\'oncrs van de Mont rort s tichting in Bunde) geprotes
teerd hij he t Mini s te rie van Justitie te ge n de willekeur waarmee voogdij-instellingen
en sociale cliensten al dan niet met geld n vcr de brug kOlllen.
2~

scptcmber 1980

De Mervc1dezaal van de Rekkense Inrichtingen wordt he 7et door ll M cn hewoners
en er wordt geprobeerd dc i,s oleercellen af te hreken. De aktie is gt.:r icht tege ll dc iso
leerce l en voor het behoud va n een aantal progressieve paviljoc.ns . De aktie slaagt
volledig: cic paviljoens mogen hlijven en 3 n ovembe r wordt de isoleercel a fgesc haft.

18 oktober 1980
J rootste demonstratie uit de kindt.:rhesehermingsgesehiedenis: Illcer dan 1000 tehuis
hewoners trekken dno r (Jen Ilaa g naar het Ministerie van Justitie Olll te pn1testert.:n
tegt.:11 de hez uinigingen \lP de kindcrhe sche nning in Bestek "X I .
8 n()n~mhcr 1980
15 0 Ak tit.:v\)t.:rdt.:rs beloeken de tuin va n Staatssekretaris Haars van Justitie , zetten
t.:en tent op in haar tuin en keren cen emmer stront \)m o p de stoep o nder het m o tt o:
" Wie stront maakt moet het zelf maa r opruimt.:n." Ik I:l M presentcert tevens een
knelpunten nota (over ve rlaging van de groepsgrootte. de isob:ree!. het 2 '3 afdracht 
sys teem. rech tsp osi tie e n kladllrecht voor bewone rs, het pbatsin gsbelei d, he ge leid en
/ ell"standig wonen , zak-cn kleedgc1dregeling e n s tartgt.:ld voo r bewoners die nt:! op

kamers gaan).

12 Dlwember 1980
O e kantnren van het W IJ N in Amsterdam. (J ronin ge n. Den Bosc h en Zutpht.:n wo r
dt.:n bat:! door de BM om het W lJN o nder druk te ze tten aktie te gaa n voeren tegen
dt.: hez uini gi ngen . Res ultaat: het WIJ N IC g t toc met de regering tt.: gaa n praten.

20 nm'ember 1980
BM e n hewoners bezetten Hui/e de Vliert in Den Bosch. Zij vinden o.a . dat de leiding
te wt.:inig vert rouwe n hee n ió de hewoners en dat de le iding teveel slaal. Bovendien
7.ijn de regels voor meisjes strakkcr lbn voor jongens, N a een weck wordt dt.: geëistt.:
ins praak toegezegd en worden groepsregcls ve randt.:rd . Inmidd e ls hlijken deze ve r
nit.:uwingen a lweer teniet gedaan.
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24 nOH' mbcr 1980
Ongeveer 6 0 jongeren verstoren in Den Haag de vergadering va n de VHJ (Ve reni g ing
van Inslellin gc n voor Hulpverl e ning aan Jo ngaen), omdat / ij tegen d e oprich ting l ijn
\ an een PAC (pl aa tsi ngs A d v ies C Olllmiss ie: die l onder in sp l"a ak va n d e jongere n
gaat beslis~en (lve r hun plaatsing in ct.:n tehuis). Hct V I IJ stond op he t pun l 70'n PAC
in tt: stellen A I drie jaar 1~lng bleken hi cr voorbereidingen voor ~lan de gang, zonder
dat er ooit een jongere hij het rokken was. Ter plekke \\ t.:rd de I3M Den I-laag op
ge richt . Toegezegd werd dat di..: \'oortaan hij de ont wikkdin gcn b..:trokken lO U wor
d ..: n .

dcecntber 1980
Bewoners van Nederlandschc Me ttray pwtestcrcn, d.m.V. handtekcningcnaktit.: bij
het M inisterie van Justtlie tegen be/uinigingen op hun lak- en kleedgeld.

december

I~O

liet kongres "' 75jaar kinder wdtcn " word t verstoord door Bi'vL J\ KK en alternatieve
hulpverlening. omdat cr maar 3 L3M -ers naar hinncn mochten te gel1lwer honderden
ofliciële ki nderbesc hermcr,. N a veel gt.:zeur lu k t het een g rotc grot.:p ak ti evoerders
ttle gang te krij ge n en een ve rk larin g tege n Haars en de hezuinigingen voor te lezen .
Tussen d..: middag wordt nink mcegt.:se hran sd aan t.:en uitgt.:hreide lunch. Ge volg: na
het eten m ogen Ie er niet mct.:r in wegens luidruchti g gedm g. De politie wordt erbij
gehaald, maar de HM hlokkent de deur en mag er tenslotte weer in.
12 januari I~I
De Snoekheuvel in A mersroort wordt beze t door hewoners. SM en de ontslagen
groe psleidin g (ont s lagen , omdat zij o penbaar gemaakt had dat een aan het tehuis ver
bOlHkn psychiater een bewoonster wilde laten steriliseren). Li s: de groe psle iding Illoet
terug. N a drie da gen gaa t het hestuur door de knieë n.

januari 19lil
BM -lJtrec ht brengt sleutelhangers als nicll wjaars kado V\lor de bewoners langs de te
hui 7e n (s ymboli e k v()or: recht op eigen kamers lt.:utcl.) Bij R ijksinrichting Den [ngh
ontstaat ruzie met het pel'soncel, maar het lukt uiteindelijk toch de slt.:utels dO(lr een
aantal ramen naar binnen te gooit.:n.
januari 1981
llM, d e werkgroep kritiesc groepsleidt.:rs en ht.:t W IJ N protes tert.:n in (Jrtlllingentcgen
de vakaturestops in de kinderbesc hcrmingstt:hui 7.e n . Op 21 rebrua ri vo lgen demon
straties in (Jrtll1ingen en Leeuwarden.

I J maar t 1981
Dt.:lllonstralie hij het Ministerie van Ju s titie te ge n het rcger'ingsbeleid voor de kintll:r
bt.:se herming. Enige rookbomlTlt.:ljes. waarna zeer hard politie-optreden.

.~2.'

lliema vo lgt ' s av o nds een landelijke manifes tati e tege n de bezuini g ingen in Am'ter
dam: 's middags hee ft de BM n og een tent md allaki leuzen voor het Minis terie van
Ju s titi e in rook laten opgaan. Ee n res ultaat daarvan. blijkt late r, dat justitie toch be
rekl blijkt een vaste za kgeldrege1i ng voor tehuisbewoners in te voeren.
augustus 19HI
BM en direktie va n de Schutsluis zo rge n dat ee n bewo ner die van de kinderrec hter
naar d e Rijksinrichting Kralin gen in Rotte rdam moe st. toch in de Sc hutslui s Illag
blij ve n (waar ook zijn broertje woont). Dit na een aktie tegen de kinderrec hter .
september 1981
Protes t va n JA C Amsterdam, I3M e n Pressiegroep Kind e rbesc hermin g (groepswer
kers) in 'ope n brief tegen de ce l in kinderhuizen e n tege n de nieuwbo uwplann en va n
het .IOC (in Amsterdam), waarin maar liefst 4 isoleerce llen z ijn opgenomen.
no\'Cmber 19H 1
Bove ngcnoemde groe p voert ee n pc rsk ampa g nc tege n d e iso leerce l. Tevens stellen
Mik (1Y66) en van Es (PSP) kamervragen over de nieuwb o uw bij het .IOc. Het an t
woord van Schel tema : de isolee rcellen komen e r toc h, met zovec1 moge1ijk beperkin
gen, maa r "agressief en d estrukticf ge dra g m oe ten in d e hand gehoud e n kunnen wor
d e n en aan alle eiscn va n ve ili g heid is vo ld a an ."
december 19HI
Ee n motie van klein links Cgeen ge ld meer voor nieuwbouw of ve rbo uw van arzoncle
rin gs ruimten ") h aa lt ci c s tcmmin g ni et ee ns , omcla t e r te weinig o nd ers te unin g is .

januari 198)

H ct wegloophui s in Nijmegen zou met toes tem ming van de direktie een m a nires tatie
in Re kken ho ud e n , waarbij de bewoners kritiek konden sp ui e n . Mi slukt. omdat de
direktie o p het laatste nlOlTl en t drei g t met huisvred eb reuk en politie-optreden. Het
wegloophuis heeft inmidd e ls een kl ac ht bij WIJN en justi ti e in gediend o m a lsnog een
manifes tatie te organiseren.
2R januari 19R3

Bewoners van drie kind e rhuizcn in Den rlaa g (de Haagse Hervormde Kinu er huizen ,
de S tichtin g Katholieke Kind erhui/.en en de S ti ch tin g /-Iui ze C hristin a) bezetten me t
o nderst e unin g van de BM hun 'h ui zen' . 'Tegen de justitiebez uinigin ge n e n het weer
in lTloete nlevere n van de prijskompensa tie (cvenals in I':) Ro en (982). Dus tegen: min 
de r zak-, kleed-, ontspanningsgcld en mind e r ge ld voor voeding.
Ook in Gro ningen worden twee te huizen een tijdl a ng beze t ge hou den. Ecn week la ter
is cr nog ee n aktie in Groningen te ge n d e bezuini g in gen , waarbij de Stichting voor
Jeu gd e n Gezin, he t gebouw d aa r va n althans, wordt di ch tges pijkercl .
(De linan c iële vers lech teri ng in de kinderbescherming bed ra agt ten op zichte va n 1977
21";,. In 1':)83 bestaan de be/. uini gi nge n uit : 4 miljoen prij s ko mpensa tie-inh o uding en
daarbove nop n og ,:),4 miljoen e kstra bezuinigingen).
2 februari 1983

A ktie in de Tweede Kamer naar aa nleidin g van PSP- vrage n ove r zakgeld. Antwoord
va n s taat sse kre tari s K orte-va n He me l: za kge ld is geen recht meer, maar een rich tlijn ,
want he t ge ld is o p. Herri e, de BM d oo r politie verw ijderd.

14 april 1983
.ianuari 1982
Pressiegroep Kinde rbesch erming, BM cn JA C Amsterdam ve rs to ren een nieuwjaars
fee s tje van het WIJN , o m de bllll'V van iso leerce llen bij het .IOC opnieuw onde r d e

aandacht te brengen.
Tevens s ta rt ee n briefkaartenaktie tege n de cclnaar he t mini sterie .

De BM bezet het land e lijk buro va n het WIJN o m de land e lijke vergaderin g van het
WIJN , die di e dag gehouden wordt, o nder druk te zetten hardere akties tege n cl e be
/.uini g in ge n te gaan voere n . Akties van he t WIJN Illoeten ook met bewoners gespro
ken worden. Dit wordt toegezegd .
mei 1983

mei 1982
Voor de deur van he t JOC wordt een " R oc k against JO C" -l1lanifes tati e gehouden:
wéér een pog ing o m de bouw isoleercellen tegen te gaa n .
[n de Spaarnd<1l1lmerbuurt (waar de ni e uwbouw komt) wordcn bewoners o p de ho og
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te gebracht e n om s teun gevraagd.
december 1982
Aktic va n BM e n alternatieve hulpve rlening in Nijmegen tegc n kinderrechter Dekk er
uit Den Bosc h , die tw ee mei sjes tegen hun wil keer o p kee r in letÎen wil pl a atsen.
Resultaat: de meisjes krijgen ge ld en hoeven niet naa r dit ges loten tehui s.
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Zwa rt hoe k van BM -Gro nin ge n tegen het Sc hippersin tern aa t Maria Marijk c (o.a . te
ge n de eige ngere ide direkt e ur en he t gro te pe rsoneelsverl oop) . De aktie wordt door
ex-groepsleiding gesteund . R es ult aa t: er gaat gereorganiseerd wo rd e n.
november 1983

Tegelijkertijd met dit hoe k verschijnt 'n zwartboek ove r rapportage in d e kind er
hesL·herming. ' Je schad uw is he t'.
Er wordt in Amsterdam ' n forum geo rga ni seerd waar VOor- en tege nst a nders l1let el
ka ar bek vec hten ovcr de vra ag of de rapp o rt age niet moet worden a fgesc haft: of de
d oss ie rs ni e t op z' n minst moe ten kunn e n worden in geke ken, zo nodig veranderd en l
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(l r aa n gev uld, door dc kliëntcn: l,rek rapporll:n , als dc hesehermde kindercnm cc rd e r
jarig , ij n, niel l110Clcn worden \'cm ieli gd i.p .\ . ,'pgeslagen en du o r l1nbc\"l)cgdc n l11i~-
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