
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Gevaarlĳke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de
veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995

Komen, M.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Komen, M. M. (1999). Gevaarlĳke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële
kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995. [,
Universiteit van Amsterdam]. SWP.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/gevaarlke-kinderen--kinderen-in-gevaar-de-justitiele-kinderbescherming-en-de-veranderende-sociale-positie-van-jongeren-19601995(1e7172d7-1189-4a37-889c-0d9e938cf802).html


4. KINDERMISHANDELING EN SOCIALE VERANDERING; 
PARADOXEN IN DE OMGANG MET KINDEREN 

1 Inleiding 
Sinds de invoering van de maatregelen van kinderbescherming aan het begin van deze 
eeuw in Nederland is kindermishandeling een criterium voor justitiële interventie in 
gezinnen (Baartman 1992, zie voor praktijkgevallen uit de jaren dertig in Nederland, 
Clemens Schröner 1952). Dit betekent allerminst dat het vóór die tijd over het hoofd 
werd gezien. Ons strafrecht bevat sinds het eind van de achttiende eeuw wettelijke 
regels die grenzen stellen aan de ouderlijke macht. Verlating, mishandeling en ontucht 
waren toen al strafbare gedragingen en werden door de overheid vervolgd. Verschillen
de historici hebben geschreven over het verbod op lichamelijke en seksuele kindermis
handeling in nog vroegere tijden (o.a. De Jong 1995, Egmond 1993). 

Tegenwoordig wordt kindermishandeling in Nederland, net als in de Verenigde Sta
ten en andere westerse landen, als een belangrijk sociaal probleem gezien. 3 3 In de jaren 
zestig nam de publieke aandacht voor lichamelijke kindermishandeling zeer sterk toe 
naar aanleiding van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Amerikaanse artsen ontdek
ten breuken en bloeduitstortingen bij kinderen met behulp van nieuwe röntgenologische 
technieken. Henry Kempe wordt gezien als degene die als eerste het battered child syn
droom beschreef. Door deze ontdekking claimden artsen niet alleen voor de bewijslast te 
kunnen zorgen - een belangrijk strafrechtelijk probleem - maar ook het beste de preven
tie en behandeling van kindermishandeling te kunnen verrichten (Clemens Schröner 
1978, Van Daalen 1990). In Nederland leidde dat in het begin van de jaren zeventig tot de 
oprichting van de Bureaus Vertrouwensarts; meldpunten die langzamerhand allerlei 
vormen van kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en opvoedings
moeilijkheden onderbrachten bij het begrip kindermishandeling (Van Montfoort 1994). 
Volgens Van Montfoort (1993) maakt de politie tegenwoordig slechts in tien procent van 
de gemelde gevallen proces-verbaal op. Over langere termijn - met de invoering van de 
civielrechtelijke maatregelen voor kinderbescherming en later de groei van de niet-justi-
tiële jeugdhulpverlening, waaronder de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishan
deling vallen - lijkt er dus sprake te zijn van een proces van decriminalisering van 
kindermishandeling, een overgang van straf naar hulp (vgl. Clemens Schröner 1978). 
Volgens Donzelot (1979) is dit overigens een effectievere manier van controle dan een 
strafrechtelijke aanpak. 

De Britse jurist en kinderrechtendeskundige Michael Freeman (1983) stelt dat er 
vandaag de dag niet meer gevallen van kindermishandeling zijn dan in de jaren vijftig. 
De definitie van het begrip is opgerekt en de aandacht voor het probleem is toegenomen. 
De stijging in de registratie van het aantal gevallen van kindermishandeling is vooral 
goed geweest voor de financiële armslag van professionele instanties, aldus Freeman. 
Volgens hem is de controle door kinderbeschermingsinstanties uitgebreid, wordt er in 
meer gezinnen geïntervenieerd, maar worden de cliënten bij wie het echt nodig is niet 
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beter geholpen dan voorheen: 'The "discovery" of child abuse may have done more for 
the social work profession than it has done for children' (Freeman 1983, biz. 136). De 
Britse sociologen en kinderbeschermingsdeskundigen Dingwall, Eekelaar en Murray 
(1983) zijn voorzichtiger in hun formuleringen. Zij stellen dat de toegenomen publieke 
aandacht voor kindermishandeling een verandering teweeg heeft gebracht in de bena
dering van gezinnen in Groot-Brittannië. De onderzoekers omschreven deze verande
ring als een overgang van een optimistische benadering waarbij al snel werd gedacht dat 
het met de ernst van kindermishandeling wel mee zou vallen, naar een better-safe-than -
sorry benadering waarbij het omgekeerde wordt verwacht. Deze verandering heeft vol
gens hen tot een stijging van het aantal gerapporteerde zaken geleid. 

Van Montfoort (1994) is een vergelijkbare mening toegedaan. Een verklaring voor 
de stijging van het aantal maatregelen van justitiële kinderbescherming sinds het begin 
van de jaren tachtig in Nederland zoekt hij in het toegenomen aantal meldingen van 
'kindermishandeling-in-ruime-zin'. Hiermee bedoelt hij in navolging van de Bureaus 
Vertrouwensarts fysieke en emotionele mishandeling, fysieke en emotionele verwaarlo
zing en seksueel misbruik van kinderen. Volgens Van Montfoort, die relevante literatuur 
en beleidsdocumenten van overheden en uitvoerende kinderbeschermingsinstanties 
analyseerde, is het aantal gezinnen dat wordt gemeld wegens een vermoeden van kin
dermishandeling de afgelopen decennia 'explosief gestegen' (Van Montfoort 1994, blz. 
149). 

Een toegenomen aandacht voor kindermishandeling in de literatuur, beleidsnota's 
en protocollen van instellingen hoeft niet te betekenen dat er in de uitvoering van de 
justitiële kinderbescherming sprake is van een verandering in de omgang met kinder
mishandeling. De door mij geanalyseerde rechtbankdossiers wijzen daar wel op. In dit 
hoofdstuk ga ik na welke veranderingen zich de afgelopen vier decennia hebben voor
gedaan in de aard, de ernst en de aanpak van lichamelijke kindermishandeling binnen 
de justitiële kinderbescherming. 

2 De omvang, de slachtoffers en de daders 
Volgens Straus en Gelles is het gezin, ondanks de door hen gerapporteerde afgenomen 
incidentie van ernstig gezinsgeweld tussen 1975 en 1985, nog steeds een zeer geweldda
dig instituut in de Amerikaanse en de meeste andere samenlevingen. Freeman (1979) 
beschreef het gezin als 'a real cradle of violence', een bakermat van geweld. Volgens 
hem is geweld een veelvoorkomend aspect in asymmetrische relaties. In deze context 
wordt fysiek geweld gebruikt voor disciplinaire doeleinden. Vooral in ouder-kind relaties 
is dit pijnlijk duidelijk, aldus Freeman (1983, blz. 123). De Amerikaanse grootschalige 
incidentie-onderzoeken van Straus en Gelles (1986) ondersteunen deze veronderstellin
gen. Hieruit bleek dat in 1975 63 procent van de ouders wel eens enige vorm van fysiek 
geweld tegen hun kinderen gebruikt; in 1985 was dat 62 procent. Het ging hier om ern
stige en minder ernstige vormen van geweld tegen kinderen tussen de 3 en 17 jaar in 
gezinnen met twee ouders. In het algemeen was er dus weinig verschil tussen de resul
taten van het eerste en het tweede onderzoek. De omvang van het gemelde ernstig 
geweld tegen kinderen (zoals bijten, stompen, afranselen of het gebruiken van een mes 
of pistool) was echter gedaald: van 3,6 procent in 1975 naar 1,9 procent in 1985. 
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Het gebruik van ernstig geweld in de opvoeding is dus of werkelijk verminderd of geta-
boeïseerd. Sinds kort zijn er ook cijfers over de incidentie van kindermishandeling (en 
ander gezinsgeweld) in Nederland. Volgens dit omstreden onderzoek van Bureau Into-
mart zou één op de negen kinderen tussen zijn vijfde en tiende levensjaar slachtoffer zijn 
van lichamelijk geweld gepleegd door iemand uit zijn of haar huiselijke kring (Van Dijk 
e.a. 1997; zie voor kritiek op dit onderzoek Van Daalen 1998 en Bijleveld 1998). Eén op 
de vijf kinderen zou tussen zijn tiende en twintigste levensjaar slachtoffer zijn geweest 
van lichamelijk geweld in huiselijke kring. Volgens de onderzoekers gaat het hier meest
al om 'intens' geweld, dat wekelijks tot dagelijks voorkomt en 'dikwijls' lichamelijk let
sel tot gevolg heeft. De daders zijn ouders, maar ook andere familieleden en 
huisvrienden. Precieze cijfers over de daders en de omvang van ernstige kindermishan
deling ontbreken in dit rapport. 

Naast deze incidentie-onderzoeken, die meten hoeveel mensen in een bepaalde 
tijdsperiode slachtoffer van mishandeling zijn geweest, bestaan er cijfers waaruit de pre
valentie van kindermishandeling blijkt, dat wil zeggen hoeveel gevallen van kindermis
handeling in een bepaalde instelling of hulpverleningspopulatie voorkomen of hoeveel 
kindermishandelingszaken bij bepaalde instanties worden gemeld. In 25 procent van de 
door Clemens Schröner (1952) bestudeerde 138 gezinsvoogdijzaken uit de jaren dertig 
wordt lichamelijke kindermishandeling genoemd. Recente onderzoekingen geven de 
volgende cijfers. In het onderzoek van Mertens (1993) van het WODC dat rapporten van 
Raden voor de Kinderbescherming van jonge kinderen betrof, kwam lichamelijke mis
handeling in 1979 in slechts 8 procent van de rapporten voor en in 1988 in 15 procent. 
Mertens heeft waarschijnlijk alleen ernstig geweld gecodeerd. 3 4 In het onderzoek van 
Van Montfoort (1993) werden meldingen van lichamelijke kindermishandeling in 25 
procent van de 91 5 raadsdossiers aangetroffen. In het onderzoek van Schölte e.a. (1992) 
kwam gezinsgeweld in 18 procent van 83 'gezinsvoogdij-gezinnen' voor. Het ging 
hierbij echter zowel om kindermishandeling als om vrouwenmishandeling. In deze pre
valentie-onderzoeken is geen onderverdeling gemaakt naar ernst of aard van de mis
handeling. 

Sinds de oprichting van hun bureaus begin jaren zeventig komen er absoluut gezien 
steeds meer meldingen van kindermishandeling en opvoedingsproblemen binnen bij de 
vertrouwensartsen. Uit de cijfers in het jaarverslag over 1995 van de Landelijke Stichting 
Buro's Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling blijkt echter dat meer dan de 
helft van de meldingen kinderverwaarlozing en andere opvoedingsproblemen dan kin
dermishandeling betreft: 25 procent van de meldingen betrof lichamelijke mishandeling, 
18 procent seksueel misbruik, 9 procent lichamelijke verwaarlozing, 20 procent affectie
ve verwaarlozing, 16 procent psychisch geweld en 12 procent overige opvoedingsproble
men. Van 'mengvormen' wordt in dit verslag, in tegenstelling tot oudere verslagen, niet 
meer gesproken. De geregistreerde gegevens uit 1995 zijn niet te vergelijken met de jaar
tabellen van de BVA's uit 1980 en eerdere jaren, omdat in de oudere geregistreerde 
gegevens - anders dan in 1995 - geen strikt onderscheid wordt gemaakt tussen het 
gebruik van lichamelijk geweld in de opvoeding, seksueel misbruik van kinderen en 
lichamelijke of emotionele kinderverwaarlozing. Verwaarlozing en incest bijvoorbeeld, 
worden in deze tabellen geschaard onder 'somatische' kindermishandeling. 
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Over de ernst van het geweld geven de gegevens van de Bureaus Vertrouwensarts even
min een precies beeld. Uit verschillende jaarverslagen blijkt dat het meestal om 'stelsel
matig' geweld gaat, dat vaker voorkomt en regelmatig lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
In 1972, het eerste experimentele jaar van de BVA's, waren vijf van de aangemelde kin
deren overleden als gevolg van mishandeling. Het verslag over 1980 maakt melding van 
achttien overleden kinderen, en in het jaarverslag over 1995 wordt melding gemaakt 
van drie kinderen die zijn overleden als gevolg van de mishandeling. Volgens de ver
trouwensartsen worden gevallen van kindermishandeling met dodelijke afloop zelden of 
nooit gemeld. Het werkelijke aantal zal door de jaren heen vermoedelijk groter zijn. De 
Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling (1997) heeft daarom een onderzoek laten 
uitvoeren onder huisartsen en kinderartsen. Hieruit blijkt dat Nederlandse huisartsen en 
kinderartsen in 1996 bij drieëndertig kinderen de dood hebben geconstateerd, waarbij 
het overlijden vermoedelijk het gevolg was van kindermishandeling of ernstige ver
waarlozing. Omdat de non-respons in het onderzoek 20 procent was, gaat de Werkgroep 
er vanuit dat het in totaal om maximaal veertig kinderen gaat. 

De aard en omvang van het geweld in de onderzochte Dordtse dossiers 
De gecombineerde resultaten van de hierboven vermelde onderzoeken rechtvaardigen 
de conclusie dat ernstig geweld tegen kinderen geen zeldzaamheid is in Nederlandse 
gezinnen. Een gewelddadig beeld van gezinslevens rijst ook op uit de door mij bestu
deerde dossiers. In de helft van de dossiers werd enige vorm van fysiek geweld in de 
opvoeding van de kinderen gerapporteerd. Het kwam in ongeveer de helft van zowel de 
oudere als de recente dossiers voor. In de onderzochte 182 OTS-dossiers (dus zonder de 
24 dossiers van de zwaarste justitiële maatregelen van kinderbescherming) bleef dit 
beeld hetzelfde. Het gebruik van geweld in de opvoeding kwam voor in 45 procent (30) 
van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig, in 55 procent (24) van de 44 OTS-dossiers uit 
de jaren zeventig en in 54 procent (38) van de 71 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren 
tachtig en negentig. Hierbij zij vermeld dat ik elke vorm van fysiek geweld tegen kinde
ren heb gescoord, van licht tot zwaar, van een enkele klap tot de extreemste mishande
lingen. 

In de categorie 'ernstig geweld' heb ik dossiers geplaatst waarin geschreven werd 
over het half dood, het verrot slaan of trappen of het bewusteloos slaan, het bont en 
blauw slaan, het omdraaien van de armen van een peuter, het veelvuldig en hard slaan 
van een baby, het onderdompelen in een teil met zeepsop, het van de trap af gooien en 
het dichtknijpen van de keel van een kind. Deze ouders probeerden hun kinderen door 
middel van dergelijke lijfstraffen te onderwerpen aan hun gezag. Zij maakten gebruik 
van de volgende attributen: een riem, zweep, karwats, hamer, zaag, beitel, stok, mes, 
electriciteitsdraad, pollepel, schoen, bezemsteel, honderiem, gordijnrail, rubber koord, 
stofzuigerslang, een fietsketting of een eind hout. De gevolgen waren onder andere: 
bloedingen en bloeduitstortingen, kneuzingen, littekens, striemen, blauwe plekken, 
zwellingen of fracturen. Eén meisje viel flauw, toen zij getuige was van de mishandeling 
van haar zus door haar vader. De dossiers waarin geen sprake was van lichamelijke kin
dermishandeling met behulp van genoemde attributen of lichamelijk letsel heb ik inge
deeld in de categorie 'lichtere vormen van geweld'. In deze dossiers ging het meestal om 
het slaan van kinderen of het geven van een klap. 

Ernstige vormen van geweld tegen kinderen kwamen minder vaak voor in de recen
te dan in de oude dossiers. In 30 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig werden 
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zware vormen van geweld toegepast, in 26 procent van de 50 jaren-zeventig-dossiers en 
in 13 procent van de 82 jaren-tachtig-en-negentig-dossiers. Nemen we alleen de 182 
onderzochte OTS-dossiers dan veranderen deze percentages nauwelijks. In 29 procent 
van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig kwam ernstig geweld tegen kinderen voor, in 
23 procent van de 44 OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 13 procent van de 71 
onderzochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Vermoedelijk werden in de 
loop van de onderzochte periode of minder kinderen mishandeld, of het geweld bleef 
beter verborgen, of het kwam bij andere instanties dan de justitiële kinderbescherming 
terecht. Slaan en ander licht geweld nam toe in het onderzochte dossiermateriaal. Dit 
kwam voor in 16 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig, in 30 procent van de 50 
dossiers uit de jaren zeventig en in 38 procent van de 82 dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig. Voor de steekproef OTS-dossiers stegen deze percentages op een vergelijkbare 
wijze: licht geweld kwam voor in 15 procent van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de 
jaren zestig, in 32 procent van de onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 
41 procent van de onderzochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 

Tabel 4.1 
Prevalentie geweld in de opvoeding in de onderzochte Dordtse OTS-dossiers naar decennium 
van raadsonderzoek, in percentages en absolute aantallen (N=182) 

Aard mishandeling 

jaren 
'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren 
'70 

jaren 
80 & '90 

totaal 

ernstig geweld 30% 
20 

23% 
10 

13% 
9 39 

licht geweld 15% 
10 

32% 
14 

4 1 % 
29 53 

geen geweld 55% 
37 

45% 
20 

46% 
33 90 

totaal 67 44 71 182 

De voormalig vertrouwensarts Pieterse (1982) onderzocht de dossiers over 376 gezinnen 
(542 kinderen) die in de jaren 1972-1975 aangemeld waren bij het bureau vertrou
wensarts te Rotterdam. Het aantal jongens en meisjes was hierin ongeveer even groot. 
De helft van de kinderen was jonger dan zes jaar. In de categorie kinderen jonger dan 
twaalf jaar was het aantal jongens groter; onder de adolescenten in de dossiers het aan
tal meisjes. Bij circa 10 procent van de kinderen was de mishandeling ernstig. Zes kinde
ren overleden als gevolg van de mishandeling en enkelen hebben er een blijvende 
handicap aan overgehouden. De gezinnen waren meestal afkomstig uit een laag sociaal 
milieu. In de dossiers van deze vertrouwensarts waren de moeders vaker verantwoorde
lijk voor de mishandeling dan de vaders. Ook in de kinderbeschermingsdossiers van 
Gordon (1988) was dit het geval. Zowel Pieterse als Gordon wijten dit gegeven in de 
eerst plaats aan het feit dat moeders vaker aanwezig zijn in het gezin dan vaders. 

91 



Uit de landelijke jaarverslagen van de Bureaus Vertrouwensarts blijkt eveneens dat jon
gens en meisjes in het algemeen een ongeveer even groot risico lopen om mishandeld te 
worden door hun ouders. In het incidentie-onderzoek naar huiselijk geweld van Van Dijk 
e.a. (1997) waren jongens, vooral in de leeftijd tussen tien en twintig jaar, vaker slacht
offer van lichamelijk geweld (gepleegd door ouders, familieleden èn huisvrienden) dan 
meisjes. Ook in andere prevalentie-onderzoek over dit onderwerp is het percentage jon
gens regelmatig groter dan dat van meisjes (Gil 1970, Smith & Thornberry 1995). In mijn 
dossiermateriaal kwam het gebruik van geweld in de opvoeding ongeveer even vaak voor 
bij jongens als bij meisjes. Wel was het verschil tussen de seksen in de jaren tachtig en 
negentig groter, in die zin dat het percentage jongens dat van meisjes overtrof (60 tegen
over 40 procent). Het geweld kwam zowel in de dossiers van jonge kinderen als in die 
van adolescenten regelmatig voor. 

De kinderen in de dossiers werden het vaakst mishandeld of geslagen door de eigen 
ouders, maar ook het aandeel van stiefouders was groot. 

Tabel 4.2 
Daders in de onderzochte Dordtse dossiers naar decennium van raadsonderzoek, in absolute 

aantallen (N=104) 

Daders jaren '60 jaren '70 jaren '80 en '90 totaal 

moeder 9 11 9 29 

vader 15 8 21 44 

beide (stief)ouders 7 3 2 12 

stiefvader concubin 3 4 7 14 

stiefmoeder concubine 1 1 

zus of broer 1 1 2 

andere verwanten 1 1 2 

Totaal 34 28 42 104 

Zowel moeder- als vaderfiguren werden regelmatig beschuldigd van het gebruik van 
geweld in de opvoeding. Echtscheiding, een groot gezin, eenoudergezin, ziekten, alco
holisme of het gebruik van andere roesmiddelen zijn volgens de literatuur over dit 
onderwerp relevante factoren (Gil 1970, Wolters 1977, Pieterse 1982, Baartman & Van 
Montfoort 1992). In mijn dossiers kon geen significante samenhang tussen deze factoren 
en geweld in de opvoeding worden gelegd. 3 5 Wel vond ik in mijn steekproef een 
samenhang tussen het gebruik van fysiek geweld in de opvoeding en uitkeringsafhanke
lijkheid van de ouders; 61 procent van de ouders die afhankelijk waren van een uitke
ring, sloeg of mishandelde zijn kinderen, tegenover 44 procent van de ouders zonder 
uitkering. Tabel 4.3 laat dit zien. 
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Tabel 4.3 

Geweld in de opvoeding naar uitkeringsafhankelijkheid gezin, in percentages en absolute 
aantallen (N=179*) 

Geweld in de opvoeding? uitkeringsafhankelijkheid? 
ja nee totaal 

ja 6 1 % 44% 
40 50 90 

nee 39% 56% 
26 63 89 

totaal 66 113 179 

Chi2=4.46 df=l p<.05 

* In 27 dossiers, waarvan 16 uit de jaren tachtig en negentig, werd geen melding gemaakt van 
de aard van het gezinsinkomen (zie hoofdstuk 1, tabel 1.10). 

Deze cijfers stemmen overeen met de aanwijzingen die in de literatuur worden gevon
den over de sociale deprivatie en isolatie van gezinnen waarin kindermishandeling voor
komt. Volgens Freeman (1983) kan kindermishandeling in deze gezinnen op de lange 
termijn alleen worden voorkomen via een krachtig beleid ter bestrijding van armoede en 
de belasting en frustraties die hier direct en indirect mee samenhangen. Dit is eveneens 
de belangrijkste conclusie van Gil (1970), die 5993 gerapporteerde incidenten van kin
dermishandeling in de Verenigde Staten uit 1967 en 6617 uit 1968 nader onderzocht: 
'Poverty, as has been shown, appears to be related to the phenomenon of physical abuse 
of children in at least four ways. First, the cultual approval of the use of physical force in 
child-rearing tends to be stronger among the soicoeconomically deprived strata of socie
ty than among the middle class. Secondly, there seems to be less inhibition to express 
and discharge aggressive and violent feelings and impulses toward other persons among 
members of socioeconomically deprived strata than among the middle class. Thirdly, 
environmental stress and strain are considerably more serious for persons living in 
poverty than for those enjoying affluence. Finally, the poor have fewer opportunities 
than the nonpoor for escaping occasionally from child-rearing responsibilities' (biz. 144). 
In de lagere sociaal-economische milieus zou de gevoeligheid voor geweld minder groot 
zijn. In deze milieus worden kinderen eerder met ouderlijk geweld geconfronteerd dan 
kinderen afkomstig uit hogere milieus, omdat geweld hier op meer sociale instemming 
kan rekenen, door de belasting en spanningen bij ouders als gevolg van minder gunstige 
levensomstandigheden, en omdat zij minder mogelijkheden hebben dan de meer weige
stelden om af en toe hun opvoedingsverantwoordelijkheid uit handen te geven. Hier
mee wordt overigens niet beweerd dat kindermishandeling niet voorkomt in de hogere 
sociale milieus (Straus & Gelles 1986). 

Etniciteit en kindermishandeling 

In veel literatuur wordt gesteld dat het gebruik van geweld in de opvoeding relatief 
vaker voorkomt in allochtone gezinnen dan in autochtone gezinnen (Baartman 1993, 
Van Montfoort 1993, Rensen 1992, Zandijk-Van Harten & Haarsma 1996). Echter, 
betrouwbaar cijfermateriaal hierover is niet voorhanden. Van de kinderen die in 1995 
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aangemeld werden bij de Bureaus Vertrouwensarts bestond 75 procent uit autochtone 
Nederlanders en 25 procent uit allochtone Nederlanders. Van de aangemelde kinderen 
was 6 procent van Marokkaanse afkomst, 3 procent van Turkse afkomst, 3 procent van 
Surinaamse afkomst, en 1 procent Antilliaans. De rest van de kinderen of hun ouders 
(12 procent) was afkomstig uit andere landen waaronder België en Duitsland. Onder de 
slachtoffers van lichamelijke kindermishandeling en geweld in de opvoeding die begin 
jaren negentig bij de Raden voor de Kinderbescherming en de politie waren aangemeld, 
waren niet in Nederland geboren kinderen eveneens sterk vertegenwoordigd: bij de 
Raden was hun aandeel 31 procent en bij de politie 25 procent (Van Montfoort 1993). 
Deze allochtone oververtegenwoordiging (die weer sterk samenhangt met de allochtone 
oververtegenwoordiging in lagere sociaal-economische klassen) betekent overigens niet 
dat er bij allochtone kinderbeschermingspupillen meer opvoedingsgeweld gebruikt 
wordt dan bij autochtone pupillen, want van het totale aantal kinderbeschermingspupil
len in Nederland (dus inclusief de geweldloze gevallen) is ongeveer eenderde van niet-
Nederlandse afkomst (zie hoofdstuk 1). In mijn dossiermateriaal kan geen samenhang 
worden vastgesteld tussen het gebruik van geweld in de opvoeding en etniciteit. Wel 
waren in 6 van de 11 dossiers met 'ernstige mishandeling' uit de jaren tachtig en negen
tig, de betrokken kinderen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse 
afkomst, terwijl in de gehele steekproef uit de jaren tachtig en negentig 44 procent van 
de pupillen allochtoon is. In deze gevallen van gerapporteerde kindermishandeling 
waren de allochtone gezinnen dus sterk vertegenwoordigd, maar dit aantal is vanzelf
sprekend te klein om betrouwbare informatie te verschaffen over de relatie tussen fysie
ke kindermishandeling en etniciteit. 

Geweld als reden voor aanmelding of maatregel 
Vermelding van geweld in een dossier betekent niet dat het ook expliciet een reden was 
voor aanmelding bij de Raad of voor het opleggen of verlengen van een maatregel van 
kinderbescherming. In 14 procent van de 74 dossiers uit de jaren zestig was het een 
reden voor aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming. In de 50 jaren-zeventig
dossiers en de 82 dossiers uit de jaren tachtig en negentig was dat 10 procent. Voor de 
steekproef van 182 OTS-dossiers waren deze cijfers vrijwel hetzelfde: In 13 procent (9) 
van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig vormde kindermishandeling de 
reden voor de aanmelding, in 11 procent (5) van de 44 OTS-dossiers uit de jaren zeven
tig en eveneens in 11 procent (8) van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negen
tig. De aanleiding voor het raadsonderzoek hoeft geen reden voor het opleggen van een 
maatregel te zijn. Geweld in de opvoeding werd in 15 procent van de jaren-zestig-dos
siers in de conclusie van het raadsrapport of in het raadsrequest als reden voor het opleg
gen van een maatregel genoemd. In zowel de jaren-zeventig-dossiers als de dossiers uit 
de jaren tachtig en negentig was dit percentage 22. Nemen we alleen de 182 onderzoch
te OTS-dossiers dan blijven deze percentages ongeveer hetzelfde: geweld tegen kinderen 
werd in 15 procent (10) van de 67 onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zestig genoemd 
als reden voor het opleggen van de ondertoezichtstelling, in 23 procent (10) van de 44 
onderzochte OTS-dossiers uit de jaren zeventig en in 24 procent (17) van de 71 onder
zochte OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. 

Kindermishandeling werd in de dossiers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig 
dus iets minder vaak expliciet vermeld als een reden voor aanmelding bij de Raad voor 
de Kinderbescherming, maar iets vaker als één van de redenen voor het requestreren 
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van de maatregel. Mijn cijfers wijzen noch op een duidelijke stijging van het aantal kin
derbeschermingszaken waarin lichamelijk geweld een rol speelde, noch op een groeien
de aandacht voor geweldpleging. De kwalitatieve analyse van het dossiermateriaal wierp 
meer licht op ontwikkelingen in de omgang met deze vorm van gezinsgeweld. De vol
gende paragrafen zullen dit laten zien. 

3 Pacificatie van het ouderlijk optreden? 
Het gebruik van geweld in de opvoeding kwam voor in alle tijdsperioden die ik heb 
onderzocht. De ouders zagen dit als een manier om het kind te straffen. Ter illustratie de 
volgende passages uit een oud en een recent dossier, typerend voor de zaken die ik 
onder de noemer 'ernstig geweld' heb geschaard: 

1965. 'Rapporteur wordt vriendelijk door de vrouw ontvangen. Binnenshuis ziet 
het er opgeruimd en netjes uit. Moeder draagt fatsoenlijke kleding. In een vloed
golf van woorden vertelt zij over haar beide lastige kinderen, Hendrik en Aaltje. 
"Zij stelen aan de lopende band, niet alleen in winkels maar ook bij de buren. (...) 
Ik weet niet meer, hoe ik die krengen moet aanpakken. Alles heb ik geprobeerd, 
maar niets heeft geholpen. Ik heb ze naar bed gestuurd, ik heb ze in huis gehou
den, ik heb met ze gepraat, ik heb ze geslagen - zelfs met een leren riem - doch 
alles tevergeefs. (...) " De vrouw is helemaal overstuur en dat zij onder behande
ling van een psychiater is, zegt genoeg. Zij vervolgt: "Net zo lang, dat ik ze van
daag of morgen nog eens met een stuk hout doodsla en dan draai ik de 
gevangenis in. Heus, door al dat gappen halen ze je het bloed onder de nagels 
vandaan. Ik vind het ergste, dat ze onbewogen blijven, wanneer ik ze straf". ' 
De vader van Aaltje, Hendriks stiefvader, zou tegen medewerkers van het obser-
vatiehuis waar Hendrik werd geplaatst, hebben gezegd dat hij de kinderen, om ze 
het stelen af te leren, ieder in een kast opsloot waar ze alleen uit mochten om te 
eten. Als hij driftig was gaf hij de kinderen 'harde klappen'. Hierbij werd de pols 
van Hendrik een keer zo beschadigd, dat hij ervoor naar de dokter moest. [M-Nl-
08/65C] 

1987. Een telefoonnotitie van het Bureau Kinderrechter: 'Lex [15 jaar, MK] had 
KR [kinderrechter, MK] willen vragen of hij naar internaat mocht. Ca. 3 weken 
geleden is hij na ruzie met H. (vriend moeder) weggelopen. H. beschuldigde hem 
van brandstichting, ten onrechte, en sloeg er op los, geassisteerd door moeder die 
een fietsketting hanteerde. Lex is paar dagen bij [zijn zus] in huis geweest, heelt 
in een leeg huis geslapen en een paar dagen gezworven. ' [J-Nl/In-02/74c] 

Naast deze 'constante' vormen van kindermishandeling lieten de dossiers verschuivin
gen zien in het aantal zaken waarin sprake was van ernstig ouderlijk geweld. Uit een 
analyse van veranderingen in de ouder-kind relatie blijkt dat ouders (en kinderen) in de 
loop van de onderzochte periode anders over het gebruik van geweld in de opvoeding 
spraken. 
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De jaren zestig 

In 30 procent van de dossiers uit de jaren zestig ging het om ernstig geweld. Deze ouders 
werden in de rapporten vaak beschreven als weinig beheerst. De vader van Joke bij
voorbeeld was volgens de raadsmedewerker een zeer heftig en emotioneel reagerende 
man, met een onberekenbaar, onbeheerst temperament [M-Nl-12/66c]: 

'Vader is een afgeleefde man, verslaafd aan de sterke drank. Zijn dochter is zijn 
oogappel al laat hij dit aan haar niet merken, maar hij treedt juist hard, uiterlijk 
ongevoelig en zeer impulsief tegen haar op. Hij maakt allerminst een verstandige 
indruk, lijkt kortzichtig en primitief reagerend. ' 

Maar ook 'nette' ouders konden hun kinderen mishandelen. Joke's moeder maakte op 
de raadsmedewerker 'een aardige, flinke indruk ... ziet er onopvallend en smaakvol 
gekleed uit en heeft een pittig sprekend gezicht'. Deze vrouw schuwde geen geweld in 
de opvoeding, toen ze hoorde dat haar 12-jarige dochter seksueel contact had gehad met 
een 19-jarige jongen: 

'Daar Joke ontkende met Thomas weggeweest te zijn heeft moeder haar "de tun
nel doorgeslagen" totdat zij eindelijk bekende. Thuis volgde een afstraffing van 
vader met de hondenriem (!); drie dagen heeft deze met een mes in de zak gelo
pen om Thomas te vermoorden en nog zou hij hiertoe in staat zijn, zo hij de jon
gen zou tegenkomen. ' 

Joke werd, met medewerking van de ouders, onder toezicht gesteld en in een tehuis 
geplaatst omdat ze gemakkelijk verleidbaar was. 

Net als in Joke's dossier werd in verschillende rapporten uit deze periode open 
gesproken over het gebruik van geweld en de attributen bij het tuchtigen van de kin
deren - zowel door de plegers zelf, hun echtgenoten, kinderen en buren als door 
kinderbeschermers geraadpleegde professionals zoals huisartsen, politieagenten, gezins
verzorgsters, dominees en paters. De professionals deden geen beroep op een eventueel 
beroepsgeheim. Hun beroepsgeheim leek de erkenning van kindermishandeling niet in 
de weg te staan. Zo vertelde een huisarts in het dossier van Uonka, verschillende keren 
geprobeerd te hebben het gedrag van de vader te corrigeren, al voordat de kinderbe
scherming bemoeienis kreeg met het gezin [M-In-13/64c]: 'Het was de huisarts bekend 
dat de man zijn kinderen met een zelfgeknoopte karwats aftuigde. Dikwijls heeft eerst
genoemde stiefvader hierover onderhouden en tenslotte heeft de huisarts de karwats in 
beslag genomen', aldus het rapport van de raadsmedewerkster. Ook de ouders spraken 
openhartig over de kindermishandeling. De moeder herinnerde zich in het gesprek met 
de raadsrapportrice dat Ilonka, toen het kind vier jaar oud was, voor straf urenlang voor 
de spiegel moest staan op één been en met opgeheven armen. Verder sloot de stiefvader 
het meisje wel eens op in haar kamer, terwijl Ilonka daarvan in paniek raakte. In het 
gesprek tussen de raadsrapportrice en de stiefvader gaf de man toe dat hij zijn stiefdoch
ter jarenlang verkeerd had behandeld. Hij had spijt van zijn gedrag en hoopte dat Ilonka 
in de toekomst weer thuis mocht wonen. 

De 'mishandelingsdossiers' uit de jaren zestig werden gekenmerkt door deze open
heid. Ouders vonden lijfstraffen kennelijk een normale reactie op kinderen met lastig 
gedrag. De vader van Broer bijvoorbeeld, zou zijn zoon soms 'bijna doodranselen': 
'vouwt Broer de krant niet op of komt hij te laat thuis, dan is er meteen herrie in huis en 
wordt de jongen geslagen'. Ook zou de vader zijn vrouw mishandelen en seksueel mis-
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bruiken. De vader, een streng gereformeerde man, ontkende de beschuldigingen niet. 
Hij zou tegen de raadsrapporteur hebben gezegd dat hij nu eenmaal zo geschapen was 
door de Schepper en dus op deze wijze met zijn vrouw en kinderen om mocht gaan. In 
de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig waren meerdere ouders van mening 
- gelovigen en ongelovigen - dat de wijze waarop zij hun kinderen straften normaal was. 

Omdat het gebruik van geweld in de opvoeding door de ouders niet per definitie 
werd afgewezen, konden zij in hun boosheid op een kind te ver gaan - althans in de 
ogen van de betrokken kinderbeschermers. Ook dat leken de ouders minder erg te vin
den dan tegenwoordig, in ieder geval niets om te verzwijgen. Een citaat uit een gezins
voogdijrapport uit 1966 laat dit zien: 

'Vader zegt dat hij het bij Wijntje er wel uitranselt. Helpt een stok niet meer dan 
heeft hij nog een hamer, een nijptang en een zaag! In deze situatie lijkt ons een 
voortzetting van het verblijf van W. in het gesticht een bittere noodzaak, vooral 
terwille van Wijntjezelf.'[M-Nl-15/65c] 

Deze vader uitte zijn protesten tegen de verlenging van de maatregelen schriftelijk. Uit 
één van zijn brieven aan de kinderrechter bleek dat hij het gebruik van geweld tegen 
zijn dochter geen reden vond voor de verlenging van maatregelen: 

'Het verlof met pinksteren is een beetje uit de hand gelopen daar Wijntje wat te 
laat was thuis gekomen. Maar dit is toch geen reden haar weer een jaar langer 
weg te stoppen. ' 

Als Wijntjes vader van tevoren had geweten dat het een reden was voor verlenging van 
de maatregelen, had hij vermoedelijk niets gezegd over zijn daadkrachtige optreden. 

De jaren zeventig 
In de onderzochte dossiers uit de jaren zeventig was het percentage dossiers waarin ern
stige vormen van kindermishandeling voorkwamen, gedaald tot 26 procent. In slechts 
drie dossiers was sprake van openhartige, 'bekennende' daders. Over de mishandeling 
van kinderen werd voornamelijk gesproken door buren, niet-mishandelende echtgeno
ten, de kinderen zelf, andere familieleden en beroepskrachten. Het is volgens mij niet 
toevallig dat in de paar dossiers uit deze periode waarin de mishandelende ouders open
lijk spraken over hun hardhandige opvoedingsmethoden, de daders van buitenlandse 
afkomst waren. Zij woonden nog niet zo lang in Nederland. Anders dan de autochtone 
gezinnen, die vaak al generaties lang te maken hadden met de kinderbescherming of die 
via buren, kennissen of familie op de hoogte zijn van het bestaan van het kinderbe
schermingssysteem, bleken de allochtone gezinnen de werking van het systeem en het 
taboe op kindermishandeling nauwelijks te kennen. Zo liet de moeder van Christina, die 
twee jaar vóór de ondertoezichtstelling vanuit Suriname naar Nederland verhuisde, de 
riem en het gordijnrail waarmee ze haar dochter sloeg aan de raadsrapportrice zien [M-
Su-10/75c]. Het optreden van de kinderbescherming vond de moeder 'onbehoorlijk en 
vrijpostig', de veroordeling van haar manier van opvoeden 'onfatsoenlijk', en de onder
toezichtstelling en uithuisplaatsing van haar dochter 'onjuist' en pas echt een straf voor 
haar kind. Zij leek niet goed op de hoogte van de normen en de mogelijkheden van de 
justitiële kinderbescherming. 

Lichamelijk geweld in de opvoeding was weliswaar in de jaren zeventig in kinderbe
schermingsgezinnen niet ongebruikelijk maar het werd minder geaccepteerd, ook door 
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de partner. Het leek vaker een reden voor echtscheiding te zijn. Eén vader vroeg zelfs 
echtscheiding aan nadat hij zijn vrouw in elkaar en uit huis had geslagen, omdat zij hun 
zoontje sloeg of mishandelde. Een andere aanwijzing voor de groeiende weerzin onder 
ouders tegen geweld in de opvoeding is de groeiende angst van ouders dat zij hun kind 
zullen mishandelen. Hier werd vanaf de jaren zeventig een paar keer melding van 
gemaakt en dit bleef zo in de jaren tachtig en negentig. 

De jaren tachtig en negentig 
In de dossiers uit de jaren tachtig en negentig nam het percentage meldingen van ernstig 
geweld af tot 13 procent. In deze steekproef kwamen net als in de jaren zeventig opmer
kingen en uitspraken voor die wijzen op een toenemende gevoeligheid van ouders voor 
geweld in de opvoeding. Enkele ouders meldden zelf hun kind aan bij de kinderbescher
ming omdat ze bang waren dat ze hun kinderen zouden mishandelen of dat ze hen 'iets' 
aan zouden doen. In deze recente dossiers stond bovendien vaker dan in de jaren zeven
tig vermeld, dat mishandeling van kinderen door de ene ouder, voor de andere ouder 
(vrouwen en soms ook mannen) een reden was om te scheiden. Dit betekende veelal 
een beëindiging van het geweld. In één geval uit de jaren negentig beschuldigde een 
moeder haar man zelfs van kindermishandeling omdat hij hun vierjarige zoontje te hard 
zou kietelen en knuffelen [J-N1/VS-04/91A]. Ook zou hij af en toe opeens vreselijk 
kwaad worden. Om haar zoon te beschermen tegen de vader probeerde zij hem onder 
toezicht van de kinderrechter te krijgen, maar die wees de maatregel af. 

Kinderen speelden een actieve rol bij de beëindiging van het ouderlijk geweld. In de 
dossiers van de adolescente pupillen had het geweld meestal in de kindertijd plaats 
gevonden. In de adolescentiefase hield het slaan of de mishandeling op, omdat de kinde
ren zich ertegen gingen verzetten. Zo werd Martin regelmatig mishandeld door zijn 
vader [J-Nl-16/88s]. Toen de jongen vijftien jaar oud was, maakte hij zelf een einde aan 
dit geweld. Dit bleek uit de autoanamese van het persoonlijkheidsonderzoek verricht 
door een rijksinrichting voor jongens. Een citaat: 

'Ik belde haar [zijn "verkering", MK] een keer op en ik had ze nog geen vijf minu
ten aan de telefoon toen kwam mijn vader thuis en zei: je bent al 'n half uur aan 
't bellen. Ik kreeg 'n paar stompen op m'n hoofd en gezicht. Ik had 'n week te 
voren gezegd: als ie me nog één keer slaat dan steek ik 'n mes tussen zijn ribben. 
Nou 't kwam dus weer zover: kwam ie in 'n driftbui naar boven: begint ie te slaan 
en te schoppen. Probeert ie mij te wurgen en m'n arm te breken. Toen was ik zo 
nijdig: ik geef hem één klap en sloeg hem 'n gebroken neus. Toen draaide hij 
helemaal door en ik ook. Ik pakte mijn ketting. Hij tilde me op en smeet me zo op 
bed: was ik effe buiten westen. Toen ik bijkwam was 't 'n grote ravage. Ik ben uit 
't raam gesprongen en ben gaan rennen. Mijn vader zag dat en kwam achter me 
aan. Ik voelde m'n gezicht helemaal opzetten. Ik heb tegen de eerste beste man 
die ik tegenkwam 't hele verhaal verteld. Toen kwam de politie en heb ik gelijk 'n 
aanklacht tegen 'm ingediend. (...) Ik weet nou van die laatste keer dat ik hem 
gewoon terug kan pakken. ' 

Sinds Martin zijn vader 'terug kon pakken' hield deze zijn handen thuis. Gewelddadige 
ouders kregen met kinderen te maken die zelf dreigden met geweld of geweld gebruik
ten. Uit de dossiers van deze kinderen blijkt overigens dat ze niet onder toezicht werden 
gesteld vanwege kindermishandeling, maar vanwege jeugdcriminaliteit. De zaak van 
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Sjors uit 1990 is in deze categorie het meest extreme voorbeeld [J-N1-17/90BB]. Hij 
bracht zijn vader bijna om het leven en kreeg wegens zware mishandeling c.q. poging tot 
doodslag de zwaarste strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen opgelegd. 

De recente dossiers van zowel de allochtone als de autochtone adolescenten bevatten 
gegevens die wijzen op gezinsprocessen waarin de jongeren in de loop van hun jeugdja
ren aan macht wonnen ten koste van hun ouders. In deze rapportages zien we het 
geweld tegen kinderen verdwijnen als de kinderen een sterkere positie verwerven in het 
gezin, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de overheid. Toen Sidel, een vijftienjari
ge jongen van Marokkaanse afkomst, in de puberteit kwam, begon hij zich te verzetten 
tegen de regels van zijn vader en zocht zijn heil op straat [J-Ma-15/86c]: 
'Meer dan eens zou Sidel vader hebben laten weten dat hij op steun van het JAC kon 
rekenen wanneer vader zou trachten hem met harde hand te corrigeren. Vader voelde 
zich hierdoor machteloos en volledig buitenspel gezet.' Uit angst dat hij zijn zoon zou 
slaan, hield de vader zijn mond toen hij merkte dat Sidel het verkeerde pad op ging. Dit 
criminele gedrag resulteerde uiteindelijk in de ondertoezichtstelling van de jongen en 
een tuchtschoolstraf. 

Racha maakte een einde aan de mishandeling door zelf de kinderbescherming in te 
schakelen [M-Ma-16/89cj. Ze kwam in februari 1989 voor het eerst op het spreekuur 
van de Raad. Haar vader was een paar jaar geleden overleden en haar moeder was 
meestal in Marokko. Racha's oudste zus van veertig sloeg haar regelmatig, dwong haar 
het huishouden te doen en verbood haar om vriendschappen te onderhouden. Twee 
maanden later escaleerde de situatie en schreef Racha een brief aan de Raad: 
Tk ben weer in elkaar geslagen door Samira [haar oudste zus] en Ahmed [haar broer 
van achttien]. Ze waren kwaad omdat ik het telefoonnummer en adres van P. [een 
vriendinnetje, MK] niet wilde geven. Ahmed vermoordt mij morgen als hij het adres 
van P. niet heeft. Samira heeft op het graf van vader gezworen dat ik niet meer naar 
school mag. Help me toch, wat moet ik doen? Ze hebben me bont en blauw geslagen. 
Mijn oog doet heel erg zeer. Als zij mij morgen weer in elkaar slaan, dan maak ik mijzelf 
van kant. Ik heb het eerder geprobeerd en het mislukte, ditmaal zal het wel lukken. Ik 
wil morgen hier weg, want ik ga kapot. Probeer alsjeblieft een oplossing te vinden. Ik 
heb geprobeerd de huisarts te bellen, maar die is op vakantie. Ik weet niet meer wat ik 
doen moet. Help me hier weg te komen, ik hou het niet meer vol.' 
Racha werd toen door de kinderrechter voorlopig onder toezicht gesteld - een maatregel 
in geval van crisissituaties - en in het kader daarvan onmiddellijk uit huis geplaatst. Dit 
bleek uit een notitie van de raadsmedewerkster: 

'Toen de RkB arriveerde vergezeld door politie, deed Racha zelf open. Ze deed of 
ze niemand kende fluisterde alleen in langslopen tegen RkB "eindelijk". Haar zus 
Samira reageerde zeer heftig op mededeling voorl. ots en plaatsing en schold 
Racha uit (in het Marokkaans) en pakte haar bij de polsen etc. Ze draaide zichzelf 
"dol". De politie heeft Racha losgemaakt. Racha heeft wat spullen gepakt en is 
met RkB meegegaan. Politie is nog wat in gezin gebleven. Of er over ...of adv. is 
gesproken is niet bekend. Racha bleek 16-5 bij de huisarts te zijn geweest, die her
senschudding heeft geconstateerd. Zus S. was alleen thuis. De thuiswonende 
broer is vlg. de politie een gladde jongen die snel met het mes gereed staat. Racha 
bleek duidelijk héél bang voor S. te zijn.' 
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Met behulp van de jeugdhulpverlening, de kinderbescherming, door weg te lopen van 
huis (meisjes) of door terug te slaan (jongens), maakten verschillende allochtone en 
autochtone adolescente pupillen, een einde aan de mishandeling. In de oudere dossiers 
van adolescenten kwam dergelijk verzet tegen gezinsgeweld veel minder vaak voor. Het 
verzet, zoals weglopen van huis, leek bovendien minder effectief. Gedurende de looptijd 
van de maatregel, bijvoorbeeld als een uithuisgeplaatst kind met weekendverlof thuis 
was, werd de geweldpleging veelal hervat. 

De dossiers laten vanaf de jaren zeventig een afnemend aantal gevallen van ernstige kin
dermishandeling zien. Dit hangt ongetwijfeld samen met veranderingen in de opvattin
gen van ouders over het gebruik van geweld in de opvoeding, de vergroting van het 
taboe op kindermishandeling waardoor ouders er minder openlijk vooruitkomen en de 
komst van andere hulpverleningsinstellingen waar gezinsgeweld gemeld kan worden 
(naast de klassieke kinderbeschermingsinstanties). Het recente dossiermateriaal liet een 
afname van kindermishandeling gedurende de levensloop van kinderen zien. Veel wijst 
erop dat die afname verband hield met de versterking van de positie van (adolescente) 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Ook kwam het voor dat niet-mishandelende 
ouders (meestal moeders) een einde maakten aan de kindermishandeling door te schei
den van hun gewelddadige partner. Dat zij dat eerder deden dan vroeger is niet los te 
zien van een veranderende machtsverhouding tussen echtelieden in het algemeen (vgl. 
Van Stolk & Wouters 1985). 

4 'Dit gaat me toch echt te gortig worden'. 
Veranderende opvattingen van kinderbeschermers over kindermishandeling 

Een verklaring voor veranderende opvattingen van ouders over opvoeding wordt in de 
wetenschappelijke literatuur onder meer gezocht in de 'beschavingsarbeid' van instan
ties zoals de justitiële kinderbescherming (De Regt 1984, Kruithof 1990). Uit de dossiers 
blijkt eveneens dat het oordeel van de kinderbeschermers over geweld veranderde en 
dat zij in de omgang met hun cliënten hun groeiende afkeer van fysiek geweld tegen 
kinderen lieten doorwerken. 

Verdiend en effectief geweld. De jaren zestig 
1961. 'Mej. CG. Steiner, kinderarts, belde 7-1-1961 de Raad op en deelde mede, 
dat de tweejarige Freek K., 5 december j.l. in het [ziekenhuis] werd opgenomen. 
De opname geschiedde op verzoek van de huisarts ... De diagnose bestond uit: 
bloedafwijking?; fractuur in bovenarm?; verkalking in bot van bovenarm?. Ver
schijnselen: op alle delen van het lichaampje waren blauwe plekken, ook op het 
hoofdje, terwijl een armpje over de gehele lengte sterk was gezwollen. Voorts ver
toonde het kind diepe, brede krabbels, die erop leken, alsof het door een kat was 
gekrabd. De ouders bezitten geen kat. (...) Er wordt sterk gedacht in de richting 
van mishandelingstraumata. De vader had gezegd, dat hij het armpje wat gedraaid 
had, omdat het kind zo moeilijk de arm op kon heffen. Waarschijnlijk, aldus een 
voorzichtige diagnose, heeft de man het beenvlies over het bot gedraaid. (Boven
arm in tegengestelde richting van onderarm draaien). (...) Uit [het raadsonder
zoek] blijkt slechts, dat de ouders paedagogisch geen sterke indruk maakten. Het 
vermoeden bestaat, dat de ouders, mede vanuit een schijnbare débilitas, niet 
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geheel in staat zijn geweest, Freek op de juiste wijze op te voeden, hoewel zij de 
indruk maakten, veel van de kinderen te houden. Een en ander kan tot gevolg 
hebben, dat de vader het kind te hard heeft aangepakt om het zodoende te dwin
gen, zich te ontwikkelen met tot resultaat, dat Freek zich op zichzelf "teruggewor
pen" heeft gevoeld, om tenslotte in een apathische toestand te geraken. 
Mishandeling door de ouders kan uiteraard niet bewezen worden. (...)' [de Raad 
adviseerde een afwijzing van maatregelen] 

Het gebruik van geweld in de opvoeding werd in de Nederlandse samenleving, en ook 
onder kinderbeschermers, de afgelopen decennia steeds sterker veroordeeld. In de dos
siers zien we die ontwikkeling weerspiegeld. In de jaren zestig werd overigens nog veel 
geweld gebillijkt. In de bovengenoemde casus van Freekje uit 1961 gaf de vader bijvoor
beeld toe dat hij zijn tweejarige kind de arm uit de kom had gedraaid. De Raad voor de 
Kinderbescherming achtte mishandeling echter niet bewezen en adviseerde een afwij
zing van kinderbeschermingsmaatregelen. Extreem geweld in de opvoeding werd wel 
afgekeurd, maar uit de rapporten spreekt tevens begrip voor het optreden van de ouders, 
gelet op het gedrag van de jeugdige: 

'Het is vader G. niet kwalijk te nemen, dat hij zijn 16-jarige dochter Marie met 
harde hand opvoedt, doch door zijn driftmatig reageren verliest hij zijn zelfbe
heersing en gaat hij wel bijzonder ruw te werk. ' 

Dit begrip voor kindermishandeling hing samen met het onderscheid dat kinderbescher
mers toen maakten tussen een verdiend en een onverdiend pak slaag [mijn termen, 
MK]. Voor mishandelende ouders van kinderen die in hun ogen slaag verdiend hadden, 
konden zij begrip opbrengen. Het ging dan met name om meisjes die te veel met jongens 
omgingen en om jeugdigen die zich schuldig maakten aan diefstal. Mishandeling door de 
ouders werd gezien als een gevolg van onhandelbaar geacht gedrag van het kind. Een 
duidelijk voorbeeld is de zaak van de 17-jarige Ab uit 1965 [J-Nl-17/65c]. Hij werd 
onder toezicht gesteld en in een observatiehuis geplaatst wegens diefstal en weglopen 
van huis. Volgens Ab zelf, aldus de autoanamnese in het observatieverslag, was hij erg 
bang voor zijn vader omdat die regelmatig 'ferme tikken' uitdeelde. In 1964 was hij 
reeds met de politie in aanraking gekomen. Hij had toen een tas in de trein gevonden en 
wilde die bij de politie afgeven. Op weg naar huis kwam zijn vader hem tegemoet. De 
vader wilde hem flink onder handen nemen omdat hij te laat was en niet op zijn werk 
was geweest. Ab liep snel weg en gebruikte het geld uit de tas om de trein terug naar 
Den Haag en zijn overnachting daar te betalen. Van de rest van het geld kocht hij een 
kleine auto en ging op pad. Twee dagen later keerde hij terug naar huis. De politie legde 
de jongen een boete en een schadevergoedingsregeling op. Een jaar later, in 1965, ver
bood de vader de omgang tussen Ab en een collega, die homoseksueel zou zijn. Ab 
kwam toch weer in contact met deze man, durfde wederom niet meer naar huis, stal een 
bromfiets en ging zwerven. Onderweg probeerde hij de bromfiets te verkopen aan een 
rijwielhandelaar. Deze man vertrouwde de zaak niet en schakelde de politie in. Ab werd 
aangehouden, voorlopig onder toezicht gesteld en in een observatiehuis geplaatst. De 
raadsrapporteur geloofde niet dat deze 'leugenachtige', 'schijnheilige' jongen uit angst 
voor zijn vader had gehandeld. Hij bagatelliseerde het lichamelijke geweld tegen de jon
gen. Ab had volgens hem gewoon geen normbesef. 
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Mishandeling door de ouders werd lang niet altijd geaccepteerd. Voor bewezen geweld 
tegen kinderen die geen slaag hadden verdiend, bestond geen begrip. Hiertegen trad de 
kinderbescherming streng op. In deze zaken werd meteen ingegrepen. Het was een 
reden voor uithuisplaatsing van de kinderen en kon zelfs een reden zijn voor ontzetting 
of ontheffing van de ouders uit de ouderlijke macht. Ter illustratie de zaak van de vijf
tienjarige Jacob. Hij zou van zijn moeder en stiefvader meer slaag dan eten hebben 
gekregen [J-Nl-15/68o]. De stiefvader maakte daarbij gebruik van een leren riem, de 
moeder van een stofzuigerslang. De grootouders, Jacobs oudere zus, de huisarts en 'gun
stig bekendstaande buren' achtten dit niet verdiend, onder andere omdat Jacob een 
gehoorzame, 'gewillige' jongen was. De raadsrapporteur maakte hun mening tot de zij
ne. De moeder werd ontzet uit de voogdij en de jongen werd bij zijn grootouders in huis 
geplaatst. 

De moeder van Carla, een ander voorbeeld van 'onverdiende kindermishandeling', 
werd ook hard aangepakt [M-Nl-08/63o]. Van haar twaalf kinderen zou zij alleen Carla 
'op ergerlijke wijze' hebben mishandeld, waarschijnlijk omdat haar huwelijksmoeilijk
heden ten tijde van de geboorte van Carla ontstonden. Haar man had haar en hun 
twaalf kinderen in de steek gelaten. Carla werd voorlopig toevertrouwd aan de Raad 
voor de Kinderbescherming en in een tehuis geplaatst. De politie maakte proces-verbaal 
op en de moeder werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie 
maanden met een proeftijd van drie jaar. Later werd ze door de kinderrechter op advies 
van de Raad ontheven van de ouderlijke macht. Kindermishandeling werd vroeger dus 
niet altijd mild beoordeeld, het kon zelfs een reden zijn voor een strafrechtelijke reactie 
(vgl. Clemens Schröner 1952). 

Minder ernstig geweld zoals het slaan van kinderen, kwam voor in 16 procent van 
alle dossiers uit de jaren zestig. Dit betekent niet dat de betrokken kinderbeschermers in 
deze gevallen slaan een verkeerde manier van straffen vonden. Het was alleen onder 
bepaalde omstandigheden verkeerd. De kinderbeschermers maakten toen namelijk niet 
alleen onderscheid tussen een verdiend en een onverdiend pak slaag, maar ook tussen 
een effectief en een ineffectief pak slaag [mijn termen, MK]. Het slaan van ondeugende 
of ongehoorzame kinderen werd effectief gevonden. Ineffectief was het slaan van kinde
ren als reactie op onzindelijkheid. Dit was volgens kinderbeschermers (en huisartsen) 
een contraproductief middel. Kinderen die in hun broek plassen of poepen, deden dit 
volgens hen uit angst voor hun ouders. Op onzindelijkheid behoorde niet met slaag, 
maar met aandacht en zachte hand gereageerd te worden. Door een kind te slaan zou de 
kwaal juist erger worden. De rapporteurs vermeldden dit om duidelijk te maken hoe 
dom, onverstandig en incompetent de ouders waren. 

Meer woorden dan daden. De jaren zeventig... 
In de dossiers uit de jaren zeventig werd slaan in de opvoeding eerder dan in de jaren 
zestig als een gevaar voor kinderen voorgesteld. Enkele jonge kinderen werden - op ver
zoek van de moeders zelf - onder toezicht gesteld en in een tehuis geplaatst. Niet omdat 
er daadwerkelijk sprake was van mishandeling, maar omdat de raadsmedewerkers en 
kinderrechters, net als de moeders, het gevaar zagen dat de moeders zichzelf niet zouden 
kunnen beheersen en hun kinderen zouden kunnen mishandelen. Deze grotere afkeer 
van geweld in de dagelijkse opvoeding onder kinderbeschermers betekende echter niet 
per definitie een hardere aanpak van ernstige kindermishandeling. Dit blijkt bijvoor
beeld uit twee gevallen van mishandelende vaders. 
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Aanleiding voor de ondertoezichtstelling van Antoinette en haar twee broertjes vormde 
de mishandeling van de kinderen door hun vader [M-Nl-03/78c]. Door het geweld 
waren de ribben van Antoinette gekneusd geraakt. De moeder liep weg van huis, en 
nam haar drie kinderen mee. De kinderen werden onder toezicht gesteld en tijdelijk in 
een kindertehuis geplaatst. De moeder vond elders onderdak. Ondanks de angst van de 
kinderen voor hun vader en de ernst van de mishandelingen, kreeg de man een 
omgangs- en bezoekregeling. In een gesprek met een maatschappelijk werkster had de 
vader namelijk toegegeven dat slaan in de opvoeding verkeerd was. Toen de kinderen na 
een half jaar in het tehuis weer bij de moeder woonden, bracht de vader Antoinette op 
een keer blauw en geschaafd thuis. De moeder maakte toen maar zelf een einde aan de 
omgangsregeling door met haar ex-man af te spreken dat zij hem niet bij de politie zou 
aangeven als hij van zijn omgangsrecht afzag. 

In een raadsrapport uit 1975 werd een andere vader getypeerd als zeer agressief en 
'een despoot' [J-Ho-16/75c]. Na de echtscheiding van de ouders kreeg hij aanvankelijk 
alleen zijn twee zoons toegewezen. In augustus 1977 wilde de moeder een nieuw leven 
opbouwen met haar nieuwe vriend. De dochters gingen toen ook bij hun vader wonen. 
In het najaar van 1977 klaagde het oudste meisje, Magda, bij de gezinsvoogd over vaders 
hardhandige gedrag. Hij zou een keer in dronkenschap de keel van zijn jongste dochter 
van zeven hebben dichtgeknepen. De gezinsvoogd besloot hierop niet te reageren en 
adviseerde beëindiging van de ondertoezichtstelling. Hij schreef aan de kinderrechter: 
'Van T. [vaders jongste dochter, MK] mocht Magda het mij niet vertellen, omdat ik er 
vader mee kon confronteren hetgeen als een boemerang op de meisjes kon terugkeren. 
Ik kon er verder dan ook niet veel mee Maar nogmaals, dit zijn de gekleurde verha
len van Magda.' De zaak werd niet nader onderzocht. De kinderrechter volgde het 
advies van de gezinsvoogd op en beëindigde de ondertoezichtstelling. 

Het valt op dat een streng optreden van de justitiële kinderbescherming in gevallen 
van ernstige kindermishandeling in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zeven
tig veel minder gebruikelijk was dan bijvoorbeeld in de gevallen van 'onverdiende kin
dermishandeling' in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig. Geweld in de 
opvoeding leek eerder afgekeurd en vermeldenswaard geacht te worden, maar dit werd 
niet omgezet in een hardere aanpak. 

... en de jaren tachtig en negentig 
De dossiers uit de jaren tachtig en negentig laten zien dat ook in deze periode geen spra
ke was van een strenger optreden van kinderbeschermers. Net als in de jaren zeventig 
komt de verminderde acceptatie van kindermishandeling door kinderbeschermers voor
namelijk verbaal tot uiting. De recente dossiers lieten wel een intensivering zien van de 
zoektocht naar kindermishandeling. Dit leverde in tweederde van de dossiers waarin 
geweld in de opvoeding voorkwam gegevens op van kinderen die klappen krijgen en 
citaten als 'vader slaat wel eens'. Dergelijk geweld werd nogal eens geïnterpreteerd als 
pedagogische onmacht en kon onder omstandigheden een bijkomende reden zijn voor 
het treffen van maatregelen. 

In 9 van de 11 dossiers uit deze periode waarin sprake was van ernstig geweld tegen 
kinderen, vormde jeugdcriminaliteit de directe aanleiding en belangrijkste reden voor de 
maatregel. In deze rapporten werd het criminele gedrag van de jongeren - drie autocht
oon Nederlandse jongens, vijf allochtone jongens en één Nederlands meisje - gerelateerd 
aan de lijfstraffen in hun opvoeding. 
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In 3 van de 11 dossiers waarin sprake was van ernstig geweld in de opvoeding werd de 
ondertoezichtstelling opgelegd onder andere wegens kindermishandeling (in combinatie 
met andere problemen). Uit deze dossiers blijkt dat de aanpak van de gezinsvoogdij alles 
behalve hard was. Net als in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zeventig waar
in sprake leek van ernstige vormen van kindermishandeling viel de onmacht van de 
betrokken kinderbeschermers op. Winston bijvoorbeeld, zou aan de maatschappelijk 
werkster van de sociale dienst hebben verteld dat zijn moeder hem met een electrici-
teitsdraad sloeg [J-BG-12/89c]. De sociale dienst meldde het gezin bij de Raad aan. Het 
gezin was bekend bij de Raad, omdat een oudste dochter van moeder twee jaar eerder 
onder toezicht was gesteld en uit huis was geplaatst nadat ze was weggelopen van huis. 
Haar adres moest van het meisje nog altijd geheim worden gehouden voor haar moeder. 
De ex-vriend van de moeder, de vader van de kinderen, zou het gezin regelmatig bedr
eigen. Volgens de politie was er in zo'n situatie wel eens een schietpartij ontstaan tussen 
de voormalige partners. De moeder ontkende Winston mishandeld te hebben en verzet
te zich tegen de maatregelen van kinderbescherming, onder meer met hulp van een 
advocaat. Daarom werd Winston - na twee maanden verblijf in een crisisopvanggezin -
weer bij de moeder geplaatst. Vanaf dat moment kon de gezinsvoogd nauwelijks meer 
contact krijgen met de moeder. Tussen de gezinsvoogd en Winston was geen enkel con
tact mogelijk. Na twee jaar ondertoezichtstelling op deze wijze, besloot de kinderrechter 
op advies van de gezinsvoogd de maatregel op te heffen. 

In het dossier van Chris zien we een vergelijkbare onmacht in het optreden van kin
derbeschermers [J-Nl/An-1 l/88c]. De vader van Chris werd door zijn vier kinderen en 
later ook door zijn vrouw beschuldigd van zeer ernstige lichamelijke en seksuele mishan
deling. De een na de ander liepen de gezinsleden weg van huis - eerst twee dochters, toen 
de moeder en een zoontje, en ten tijde van de gezinsvoogdijperiode tenslotte ook Chris. 
Chris vertelde dat hij was weggelopen omdat de vader, die thuis was blijven wonen, zijn 
belofte had gebroken hem niet meer te zullen slaan. Na een paar maanden ondertoe
zichtstelling van alle kinderen ging de moeder met drie van de vier kinderen weer bij de 
vader wonen. De gezinsleden hielden vanaf dat moment 'de vuile was binnen' en wilden 
of mochten niet meer met de gezinsvoogd praten over hun problemen. Na drie jaar 
ondertoezichtstelling op deze manier adviseerde de gezinsvoogd, terwijl hij niet wist hoe 
het met de kinderen ging, de maatregel op te heffen omdat, zo schreef hij, de afzonderlij
ke gezinsleden kennelijk in staat waren hun problemen zelfstandig op te lossen. 

Uit het voorgaande blijkt een toegenomen aandacht en afkeer voor het gebruik van 
fysiek geweld in de opvoeding onder kinderbeschermers, maar ook hun groeiende 
machteloosheid om op te treden tegen mishandelende ouders. De sterkere positie van de 
ouders ten opzichte van kinderbeschermers verhinderde een daadkrachtige aanpak van 
ernstige kindermishandeling. In de jaren zeventig en de recente periode werd derhalve 
niet harder ingegrepen dan in de jaren zestig. 

5 Conclusie 
Anders dan in de voorgaande decennia, ging het in de onderzochte recente dossiers 
meestal om slaan of het 'wel eens geven van een klap'. 
Tegenwoordig lijkt de justitiële kinderbescherming minder vaak dan vroeger te worden 
geconfronteerd met zware vormen van kindermishandeling. De toegenomen alertheid 
van kinderbeschermers voor geweld in de opvoeding ging in de onderzochte Dordtse 
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dossiers gepaard met een toename van lichtere vormen van fysiek geweld in de opvoe
ding. 

In de jaren zestig leken ouders en kinderbeschermers het toepassen van lijfstraffen 
bij lastige kinderen verantwoord te vinden. Ernstig geweld tegen kinderen werd gemak
kelijker gerechtvaardigd als een 'ontsporing' of een begrijpelijke straf en minder erg 
gevonden dan nu. De ouders spraken er openhartig over. In de jaren zeventig, tachtig en 
negentig leken de ouders fysiek geweld een minder acceptabele opvoedingsmethode te 
vinden. Dit betekent wellicht dat kinderbeschermingspupillen tegenwoordig daadwer
kelijk minder vaak en minder ernstig mishandeld worden dan vroeger (vgl. Gil 1970; 
Straus & Gelles 1986). 

Een dergelijke 'pacificatie' van het ouderlijk optreden zou te maken kunnen hebben 
met de groeiende afkeer in het algemeen voor geweld tegen kinderen. Het gebruik van 
fysiek geweld in de opvoeding is taboe geworden, zoals in de civilisatietheorie zo vaak 
wordt gesteld. En als er tegenwoordig toch nog geweld wordt gebruikt, geven ouders dit 
niet meer 'gewoon' openlijk toe. Uit de onderzochte dossiers blijkt dat de afname van 
geweld in de opvoeding gedurende de levensloop van kinderen ook verband houdt met 
veranderingen in de gezinsrelaties. Kinderen hebben een sterkere positie verkregen ten 
opzichte van hun ouders. En moeders blijken via scheiding van hun partner beter in 
staat om hun kinderen te beschermen tegen herhaalde mishandeling. De verruiming 
van de wettelijke echtscheidingsmogelijkneden begin jaren zeventig en de toegenomen 
tolerantie ten aanzien van echtscheiding heeft de machtsbalans tussen echtgenoten 
meer in evenwicht gebracht. 3 6 Hierdoor zijn de moeders in de recente periode beter in 
staat om hun kinderen te beschermen tegen herhaling van de mishandeling. 

Vermoedelijk ging de emancipatie van kinderen en vrouwen in onze samenleving 
samen met een afname van ernstig geweld tegen kinderen. Zoals vermeld in hoofdstuk 
1 heeft De Swaan (1982) de lange-termijn-ontwikkelingen in de verhouding tussen 
machtigen en minder machtigen (ouders en kinderen bijvoorbeeld) in westerse samen
levingen getypeerd als een verschuiving van een bevelshuishouding naar een onderhan
delingshuishouding. Volgens hem is de vermindering van de machtsverschillen tussen 
mensen een voorwaarde voor veranderingen in de wijze waarop zij met elkaar omgaan 
- meer dan vroeger in onderling overleg en met de bedoeling om tot overeenstemming 
te komen. Ook de pacificering van het ouderlijk optreden in de onderzochte Dordtse 
dossiers geschiedde in samenhang met een versterking van de positie van de betrokken 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Met name adolescente kinderen toonden zich in 
de recente rapporten weerbaarder dan voorheen. Dit verliep echter in de hier bekeken 
gevallen niet via een proces van onderhandeling en overleg, maar doordat kinderen 
wegliepen van huis en door de dwang en dreiging met geweld van adolescente kinderen 
tegen mishandelende ouders. In de omstandigheden van deze kinderen - waarin ouders 
fysiek een duidelijk machtsoverwicht over hun kinderen proberen te handhaven - leek 
onttrekking aan het ouderlijk gezag of terugvechten de enige manier om een einde te 
maken aan de lijfstraffen. 

Net als in de publieke opinie maken kinderbeschermers in de recente periode meer 
ophef over gebruik van geweld in de opvoeding en tonen zij er minder begrip voor. 
Opvallend is dat zij bij ernstige geweldpleging weinig doen. In gevallen waarin kinderen 
daadwerkelijk worden mishandeld, laten kinderbeschermers juist een grotere hulpeloos
heid zien. Zij maken zich weliswaar sneller zorgen dan voorheen, maar kunnen deze 
bezorgdheid door de toegenomen macht van de ouders in de hulpverleningsrelatie niet 
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altijd omzetten in daden. Daarvoor hebben zij de medewerking nodig van cliënten - van 
één van de ouders of van het kind. 

In vergelijking met vroeger tonen de betrokken professionals een grotere terughou
dendheid in hun optreden tegen het gebruik van ernstig geweld in de opvoeding. De 
veronderstelling dat kindermishandeling in de jaren zestig milder door de justitiële kin
derbescherming werd beoordeeld dan tegenwoordig, lijkt onjuist. Deze veronderstelling 
vond geen ondersteuning in de oude onderzochte dossiers waarin sprake was van ern
stig geweld tegen kinderen die in de ogen van de kinderbeschermers geen slaag hadden 
verdiend. In deze zaken werd direct en streng ingegrepen. Een hardhandige aanpak door 
ouders van kinderen die volgens kinderbeschermers wel slaag hadden verdiend, kon op 
meer begrip rekenen. In de justitiële kinderbescherming is dus geen sprake van een 
onbetwistbare ontwikkeling van een milde naar een strenge aanpak van lichamelijke 
kindermishandeling. De woorden en gevoelens veranderden sterker dan de daden. 
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