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De van oorsprong Letse Je-
lena Antonova en haar zoon Il-
ja uit haar eerste huwelijk bin-
den nu al anderhalf jaar de
strijd aan met Bureau Jeugd-
zorg Gelderland, de Raad voor
de Kinderbescherming
(RvdK)ende jeugdzorgtakvan
het Leger des Heils. Ook de af-
gelopen week waren er weer
twee rechtszaken. Het pro-
bleem met de instanties van
Jeugdzorg is steedsdatmenge-
rechtelijke uitspraken die on-
welgevallig zijn naast zich
neerlegt.

Jeugdzorg is ook een juri-
disch doolhof en veel ouders
gevendemoedop.Niet Jelena.
Tot tweemaal toe kreeg zij van
rechters gelijk. Naar het oor-
deel van het gerechtshof Arn-
hem bijvoorbeeld is de twee-
ling tenonrechte aandeouder-
lijke macht onttrokken en had
allang thuis bij hun moeder op
de bank moeten zitten. Toch

verblijven de kinderen nog
steeds ineen tehuis vanEntréa
in Nijmegen, want Jeugdzorg
en de RvdK werpen steeds
weer nieuwe barricaden op.

Het lijkt wel de oude leger-
mop: ’Artikel 1, de sergeant
heeft altijd gelijk. Artikel 2:
mocht de sergeant geen gelijk
hebben, dan treedt onmiddel-
lijk artikel 1 in werking.’

Erik Gerritsen, directeur
Bureau Jeugdzorg Agglome-
raat Amsterdam (BJAA), die
de zaak van Jelena Anatova
niet kent, zegt in het alge-
meen: „Het toegeven van fou-
ten is heel moeilijk in de
jeugdzorg, daar moeten we re-
laxter mee omgaan. Het is
geen foutloos werk wat we le-
veren, dat weet ik ook wel,
maar het is ergerlijk dat ande-
ren doen of het intentioneel is.
We zijn hoe dan ook de kop-
van-jut.”

Gezinsvoogden stellen rap-
porten op die door de Raad
voor de Kinderbescherming
worden gebruikt om maatre-
gelen te vragen aan de kinder-

rechter, zoals een ondertoe-
zichtstelling of een uithuis-
plaatsing. Als die rapportages
rammelen, kiezen rechters
meestal niet de kant van de ou-
ders. Die rapporten moeten
veel beter kunnen, erkent
Gerritsen. „Maar het is inge-
wikkeld werk en de werkdruk
is enorm. Zeker, er is een groot
risico op tunnelvisie. Je moet
je bewust zijn van je eigen
vooroordelen, anders rappor-
teer je slordig. Wees eerlijk,
zet er maar bij dat je denkt dat
dit of dat de beste oplossing is,
schrijf je afwegingen op, dan
kan de rechter met meer in-
zicht een zaak behandelen.
Schroom niet je twijfel te laten
zien.”

Vaak wordt een spoedeisen-

de ondertoezichtstelling aan-
gevraagd als Jeugdzorg een
zaak verliest, dat is nagenoeg
staande praktijk in Jeugdzorg-
land om gerechtelijke uitspra-
ken te omzeilen. Ouders die
het niet eens zijn met de in-
schattingen van Bureaus
Jeugdzorg of de RvdK mogen
zich blauw procederen. On-
dertussen worden hun kinde-
ren getraumatiseerd.

„Bureau Jeugdzorg maant
ons tot het begraven van de
strijdbijl”, zegt Ilja. „Maar we
stoppen pas met de oorlog als
de kinderen thuis zijn.” Vol-
gens BJZ waren er in maart
2012 drie redenen om de twee-
ling uit huis te plaatsen. Zoals
het feit dat moeder Jelena
thuis Russisch sprak. „Het is
een grondrecht om in je thuis-
situatie je moedertaal te spre-
ken”, bromt Ilja. Daarnaast
dacht BJZ dat de moeder met
de kinderen naar Letland zou
vertrekken en constateerde
een gezinsvoogd een loyali-
teitsconflict tussen de geschei-
den vader en moeder.

Toezicht
In november 2012 waren de

kinderen voor het laatst een
paar uur thuis. De beschikking
van de lopende uithuisplaat-
sing liep af en moeder Jelena
haalde de kinderen op bij de
zorginstelling. Prompt werd
een spoedeisende beschikking
aangevraagd, werd de twee-
ling met veel vertoon opge-
haald en begon de juridische
molen opnieuw te draaien. Op
23 mei besloot de kinderrech-
ter in een hoger beroep dat de

kinderen naar huis mochten,
maar het Gelderse Bureau
Jeugdzorg wist weer een nieu-
we spoedbeschikking te krij-
gen. Moeder mag alleen een
paar uurtjes eens per twee we-
ken op de woongroep met de
kinderen afspreken onder toe-
zicht. Haar ex-man Iwan Kha-
ritov, die in België woont, mag
de tweeling eens per veertien
dagen in Nijmegen opzoeken,
maar zonder toezicht.

Jeugdzorg beticht moeder
en zoon ervan de tweeling te-
gen de vader op te hitsen, maar
Iljamág zelfs geencontact heb-
ben met de kinderen. Terwijl
vader in de weekenden ‘vrij
spel’ heeft met de
tweeling. „Bureau
Jeugdzorg negeert
de aanleiding van
de ellende. Dankzij
zijn mishandeling
zitten we in de
‘klucht’ die jeugd-
zorg heet. Hem
wordt nu de hand
bovenhethoofdge-
houden door de or-
ganisaties die kin-
deren juist horen
te beschermen.”

Volgens vader
Iwan Kharitov
doet zijn ex er alles
aan om het handelen van Bu-
reau Jeugdzorg te ontregelen.
Hij is blij met handelen van
BJZ. „Zij doen er alles aan om
goede bezoekregelingen te
treffen. De kinderen hebben
recht op contact met hun va-
der.” Moeder Jelena ontkent
datookniet,wil alleennietdat
de tweeling mee naar het bui-
tenland wordt genomen.

talloze deskundigen ernstig
betwiste veronderstelling is
dat de decentralisatie van de
jeugdzorg naar de gemeenten
per 1 januari 2015 in één klap
de jungle van de zorg voor jon-
geren zal rooien en de kosten
(nu bijna vier miljard) dras-
tisch zal reduceren. Sterker
nog, ze zijn al ingeboekt, hoe-
wel de wet nog moet worden
goedgekeurd en de Eerste Ka-
mer vooralsnog ook weinig
haastmaaktvooreendefinitie-
ve klap op de aangepaste zus-
terwet over de kinderbescher-
ming. Dat lot kan ook de nieu-
we jeugdwet beschoren zijn.

Klauwen
Jeugdzorg is zeker uit de

klauwen gelopen. Volgens de
laatst bekende cijfers van het
Nederlands Jeugdinstituut uit
2010 hebben liefst 325.000 kin-
deren jaarlijks te maken met
enige vorm van jeugdzorg. Dat
is een op de tien medelanders
onder de achttien jaar. Zo de
rugzakjes (indicaties) voor spe-
ciaal onderwijs worden mee-
geteld gaat het om een half mil-
joen kinderen, anders: een op
de zeven kinderen. Van al die
kinderen wonen er 50.000 in
pleeggezinnenof ineen tehuis.
„Maar”, zegt Erik Gerritsen,
„besef wel dat 75 procent van
de jeugdzorg wordt veroor-
zaakt door de ouders die niet
willenofnietkunnenmeewer-
ken en niet door ons.”

De baas van de Amsterdam
Jeugdzorg heeft goede hoop
dat er iets gaat veranderen. Hij
ziet de nieuwe jeugdwet wel
zitten. „Gezinnen met enkel-
voudige of tijdelijke proble-
menkunnenstraksprimadoor
de gemeente worden geholpen
met opvoedhulp, laagdrempe-
lig. Kwetsbare gezinnen met
meerdere problemen worden
nu nauwelijks geholpen. Als
wij erbij komen is het vaak al
te laat, maar de ouders zijn wel
gemotiveerd om hun situatie
te verbeteren. Dat kan straks
met sociale wijkteams veel be-
ter. Ik verwacht dat het aantal
zorgmeldingen daarmee zeker
met veertig procent naar bene-
den kan”, meent Gerritsen.

’Drang’
De grote uitdaging is de

groep ouders die hulp vermij-
den maar gemeld worden bij-
voorbeeld door huisartsen, po-
litie of scholen. „Dat is een on-
gemotiveerdedoelgroep.Daar
komen de meeste ondertoe-
zichtstellingen en uithuis-
plaatsingen voor. Dat aantal is
in Nederland extreem hoog.
Dat moeten we kunnen halve-
ren, dus met die ouders wer-
ken aan een vrijwillig traject,
maar wel met een stok achter
de deur”, zegt Gerritsen. Dat
is ’drang’; wie niet meewerkt
krijgt een ondertoezichtstel-
ling en een gezinsvoogd op
zijn dak.

Dit is geen ver-
haal met do-
delijke afloop
waarvoor een
staatssecreta-

ris op het matje wordt ge-
roepen. Dit is een ’door-
snee’ dossier bij een Bu-
reau Jeugdzorg waar ou-
ders en kinderen te maken
krijgen met eigenzinnig-
heid van gezinsvoogden,
de macht van hulpverle-
ners, chronisch wantrou-
wen en veel juridische
strijd. De inzet is hier de
ouderlijke macht over de
inmiddels tienjarige twee-
ling Nikolai en Anastasia.

’We
stoppen
pas als de
kinderen
thuis zijn’

Jeugdzorg kop-van-jut

door JENNIS JONGERIUS en
HANS KUITERT

’Toegeven
van fouten is
heel
moeilijk’

Deze problemen van de
jeugdzorg in ons land worden
niet gerepareerd door alle zorg
voor kinderen bij de gemeen-

ten te leggen. Ge-
meenten gaan met
het idee ’één gezin,
één plan, één regis-
seur’ wel proberen
het aantal ’doorver-
wijzingen’ te ver-
minderen en daar-
mee de kosten te
drukken. Meteen
integrale hulp in de
eigen wijk moet dat
mogelijk maken,
maar de Wet op de
kinderbescher-
ming blijft over-
eind. Dat betekent
dat er altijd onder-

toezichtstellingen en uithuis-
plaatsingen zullen blijven. En
de RvdK en de Bureaus Jeugd-
zorg alle juridische registers
zullen blijven opentrekken.

De optimistische maar door

PROBLEMEN BLIJVEN, OOK ALS GEMEENTEN VERANTWOORDELIJK WORDEN

DE KOMENDE MAANDEN BUIGT
DE TWEEDE KAMER ZICH over
een nieuw stelsel voor de jeugd-
zorg. Alle vormen van jeugdzorg
(van opvoedhulp tot kinder-
bescherming) moeten per 1 janu-
ari 2015 onder de gemeenten
vallen. Jeugdzorg rammelt al
decennia en daarom wil de poli-
tiek de zoveelste stelselwijziging
doorvoeren zonder echter de
fouten in het systeem te repare-
ren. Dat laatste vereist een
cultuuromslag.

Erik Gerritsen,
directeur Jeugdzorg

Amsterdam
…drang…

Vader Iwan Kharitov
…goede bezoekregeling…

Jelena Antonova
en haar zoon
Ilja. Ze voeren
nu al anderhalf
jaar strijd met
Bureau Jeugd-
zorg Gelderland
over de ouderlij-
ke macht over
de tienjarige
tweeling Nikolai
en Anastasia.
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Mr. M. MOSZKOWICZ jr.
RECHT VOOR Z’N RAAB

Opera
Gedistingeerd maar met

een rauw randje. Die in-
druk maakte Kimberly op
mr. Raab toen zij zijn
werkkamer binnen-
schreed op een ogen-
schijnlijk elegante en
verleidelijke wijze.

Haar oogopslag met een
subtiele twinkeling deed
vermoeden dat de reden
van haar bezoek niet lou-
ter juridisch van aard was.

Deze presumptie werd
versterkt doordat zij haar
in nylons gehulde welge-
vormde benen bij het
zitten zodanig wist te
plooien en geplooid te
houden dat deze alle aan-
dacht opeisten ook al deed
de aanschouwer van deze
vruchten van de goddelij-
ke schepping nog zo zijn
best om de schijn van
onverschilligheid op te
houden.

Toch bleek het een mis-
rekening van Kimberly te
zijn dat zij erop rekende
dat haar wil wet was van-
wege haar betoverende
uiterlijk waaraan in haar
beleving niemand weer-
stand zou kunnen bieden.

Zijn langdurige praktij-
kervaring stelde mr. Raab
in staat types als Kimberly

genoegzaam te kunnen
doorgronden om hen ver-
volgens weer met beide
benen terug op aarde te
plaatsen.

Soms veroorzaakt dat
bij dit soort vrouwelijk
schoon een reactie die de
ware aard blootlegt waar-
door het oogverblindende
uiterlijk het moet afleggen
tegen het minder fraaie
innerlijk. De lelijkste kant
wordt dan naar buiten
gekeerd.

En voorwaar, het ergste
gif is het gif van vrouwelij-
ke serpenten met een
mooi vel.

Kimberly’s reactie viel
gelukkig niet in deze cate-
gorie maar daar was ook
alles mee gezegd.

Kimberly die aanvoelde
dat zij geen vat op mr.
Raab kreeg, stond op en
begon out of the blue te
zingen. En niet zomaar te
zingen. Zij hief nota bene
een aria aan uit Verdi’s
opera La Traviata.

Als een ervaren opera-
zangeres met een uitge-
sproken gevoel voor dra-
ma bewoog zij zich op het
’toneel’, zonder ook maar
enige vorm van schaamte
of schuchterheid.

Maar zoals in deze opera
tuberculose haar tol eist
waardoor Violetta komt te
overlijden, zo viel Kim-
berly door de mand van-
wege haar valse noten die
net iets te overdadig aan-
wezig waren om deze te
kunnen wegstrepen tegen
haar prettig gestoorde
gedrag.

Maar hoe nu reageerde
mr. Raab op deze toch wel
gênante vertoning die voor
het hele kantoor hoorbaar
was?

Alsof het de gewoonste
zaak van de wereld was,
complimenteerde hij op
zijn geheel eigen, onder-
koelde wijze zijn cliënte
met de voorstelling waar-
na hij haar vroeg om weer
plaats te nemen, maar nu
aan de conferentietafel in
plaats van op de stoel vóór
zijn bureau.

Hij rondde zijn toneel-
spel af met de vraag of zijn
cliënte wellicht nog om
juridisch advies verlegen
zat.

Waarop Kimberly ant-
woordde: „Ik denk niet
dat u mij kunt geven wat
ik wil. Bovendien brengen
mijn zanguitvoeringen te
weinig op om u te kunnen
betalen.”

En zo was mr. Raab
weer een ervaring rijker.

GOUDEN BIERTJE
door JAN COLIJN

„Dat brengt inderdaad de
boodschap wel over”, lacht
Chris Aarsen. Als ’amateurtje’
versloeg hij met zijn eigen
brouwsel onlangs alle grote
wereldvermaarde bierprodu-
centen.

Nee, de geboren Tukker, 61
lentes jong, heeft niet de
champagnekurken laten knal-
len, maar heeft er uiteraard
wel een biertje op gedronken.

Hij boekte zijn eclatante suc-
ces nota bene in de Verenigde
Staten, het hol van de leeuw.

Een brutaal mens – of
Dwarskopke, zo u wilt – heeft
de halve wereld. Eigenlijk mo-
gen alleen maar de grote inter-
nationale bierbrouwers mee-
doen aan dit United States
OpenBeerChampionschip: de
open Amerikaanse titelstrijd
bier brouwen. „Als privébrou-
wersworden slechts dekampi-
oenen van de VS en Canada
uitgenodigd. Maar omdat nu
eenmaal nergens expliciet
staat vermeld dat andere ama-
teurs niet mogen deelnemen,
heb ik in 2010 voor het eerst ge-
woon een biertje opgestuurd.”

Dat was meteen goed voor
brons. Het zegt iets over de
professionaliteit waarmee
Aarsen, in het dagelijks leven
uitvoerder in de wegenbouw,
aan de weg timmert. „Pas na-
dat de uitslag bekend was ge-
maakt, hadden ze door dat ik
amateur ben. Aan de etiketten
hadden ze het niet eens gezien.
Blijkbaar ziet het er dus pro-
fessioneel uit. De organisatie
was kennelijk zo onder de in-
druk dat ze me vervolgens uit-
nodigden vaker een biertje op
te sturen.”

Al paste de jury nog wel cen-
suur toe. „Het ging om een
stout, een donker biertje dus.
Ik had het ’Máxima’s darkest
dreams’ genoemd. Maar dat
vonden ze toch wat te pikant.
Het juryrapport vermeldde
uiteindelijk: ’Max darkest’.”

Dit jaar had Aarsen hoge
verwachtingenvaneennieuw-
ste brouwsel, dat nogal in de
smaak valt binnen de bierclub
waarvan hij lid is. „Ik hoopte
opeenplek inde top tien.Voor
de aardigheid had ik echter
ook ’Dwarskopke’ meege-
stuurd, een dubbelbok. En laat
ik nu uitgerekend met dat
biertje de gouden medaille
winnen. Extra onverwacht
dus, maar daarom niet minder
leuk.”

Hij had graag de beteuterde
gezichten gezien van al die gro-
te brouwers die hij achter zich
had gelaten. Maar een reisje

naar de States is toch wel erg
kostbaar. „Vandaar dat ik de
biertjes toestuur. Al is dat nog
niet zo eenvoudig. Vloeistof-
fen in vliegtuigen liggen met
het oog op terrorisme nogal ge-

voelig. Daarom vermeld ik op
de verpakking maar dat er la-
boratoriumspullen in zitten.
Vorig jaar ging het echter mis
toen het biertje in het vrach-
truim explodeerde.”

Hobbybrouwer Chris Aarsen mag zich met zijn dubbelbok ’Dwarskopke’
wereldkampioen noemen. FOTO: REINIER VAN WILLIGENHoofdprijs

voor
Dwarskopke

’AMATEURTJE’ VERSLAAT MET EIGEN GERSTENAT VERMAARDE BROUWERS

De buitenlandse liefheb-
bers van gerstenat zou-
den hun tong erover

breken. Want probeer dat als
niet-Nederlander maar eens
uit te spreken: ’Dwarskopke’.
Nuchter wordt dat al een hels
karwei, laat staan met een
paar van deze biertjes achter
de kiezen, goed voor maar
liefst 7,4 promille.


