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1.De dubbele functie van de kinderrechter, zowel het opleggen van de maatregel ondertoezichtstelling
als het toezicht op de uitvoering, was in 1922 een welbewuste keuze.

2.Vanaf de aanvang van het instituut kinderrechter en de maatregel ondertoezichtstelling
werd de dubbele functie van de kinderrechter regelmatig ter discussie gesteld.

3.Het afschaffen, in 1995, van de dubbele functie van de kinderrechter is aan verschillende factoren toe
te schrijven. Dit zijn onder meer de toenemende invloed van het internationale recht, de toegenomen

mondigheid van de justitiabelen en de afname van het gezag van de rechter.

4.Vaste Groningse kinderrechters waren vanaf de invoering van de functie kinderrechter tot aan de

opheffing van Pro Juventute Groningen in 1974 ook lid van het bestuur van deze organisatie.

5.W.W. Feith, kinderrechter van 1925 tot 1942, was een pionier van de ondertoezichtstelling.

6.In Groningen werd elke volgende vaste kinderrechter gekozen uit een van de kinderrechter
plaatsvervangers.

7.Mr. G.F. de Sitter, tussen 1945 en 1964 in functie, was in het arrondissement Groningen de langst

zittende kinderrechter. Hij kreeg te maken met de naoorlogse omstandigheden, hoge aantallen
ondertoezichtstellingen en nieuwe werkprocessen.

8.In 1975 werd in Groningen met mr. W. Swaan de eerste vaste vrouwelijke kinderrechter benoemd.

Zij bracht meer expertise en ervaring in het veld van jeugdhulpverlening mee dan haar voorgangers.

9.De rol van de kinderrechter inzake de ondertoezichtstelling bleef een nadrukkelijk organisatorisch
component behouden, ondanks de professionalisering van de gezinsvoogdij en de toenemende
mondigheid van de justitiabelen.

10.De dubbele rol van de kinderrechter als rechtsprekende en uitvoerende instantie kan zowel positief
als negatief worden uitgelegd. Daar was men zich gedurende de gehele looptijd van bewust.

11.Kinderrechters waren bij dezelfde minderjarigen verantwoordelijk voor zowel civiele als
strafrechtelijke zaken. Door betrokkenheid bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling kon de
kinderrechter bij een strafrechtproces profiteren van meer 'tacit knowledge' van het betreffende kind.

12.Kennis van het verleden voorkomt dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
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