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5. DE BLINDE VLEK VOOR INCEST, VROEGER EN NU 

1 Inleiding 
'De bijstand van politie, kinderbescherming en hulpverlening aan meisjes en vrouwen 
met een misbruikgeschiedenis was in de periode (...) tussen 1959 en 1976 gering. Slechts 
een klein aantal gevallen van seksueel misbruik werd bij de politie gemeld. Ook de kin
derbescherming en hulpverleners waren lang niet altijd op de hoogte van de ongewens
te seksuele contacten met hun clientes. Deze instanties getroostten zich weinig moeite 
om eventuele misbruikervaringen bespreekbaar te maken' (Draijer 1988, blz. 63). 

Deze uitspraak van Draijer staat niet op zichzelf. Ook andere auteurs hebben gewezen 
op de passieve houding van professionals vóór de jaren tachtig in gevallen van seksueel 
kindermisbruik. De meeste hulpverleners zouden toen een blinde vlek hebben voor sek
sueel misbruik van kinderen (De Swaan 1984). En als ze het wel zagen dan zouden ze de 
feiten bagatelliseren, ontkennen of er in de hulpverlening weinig mee doen (Herman & 
Hirschman 1977, Frenken & Van Stolk 1987). 

Een opleving van de aandacht voor incest ontstond in Nederland eind jaren zeventig, 
met publicitaire pieken in de jaren tachtig en negentig naar aanleiding van de Bolderkar
affaire eind jaren tachtig en de Eper incestzaak begin jaren negentig. Algemeen bestaat 
het vermoeden dat hulpverleners van nu meer 'gesensibiliseerd' zijn voor incest. 
Volgens Gordon (1988) en Baartman (1992) daarentegen, gaat het bij de recent toege
nomen publieke aandacht niet om een verschijnsel dat voorheen aan de aandacht ont
snapte, maar om een verandering van de context waarbinnen deze belangstelling 
gestalte krijgt. Incest werd vanaf het einde van de negentiende eeuw gezien als een pro
bleem van mensen uit de lagere sociaal-economische milieus. In de jaren zeventig van 
deze eeuw werd een meer 'feministische' definitie dominant, waarin het machtsmis
bruik van mannen en de machtsongelijkheid tussen de seksen - maar ook tussen vol
wassenen en kinderen - werden benadrukt (Gordon 1988, Van Daalen 1990, Brinkgreve 
& Van Daalen 1991, Baartman 1992). Dit betekende dat het niet langer werd gezien als 
een probleem van bepaalde milieus: het inzicht groeide dat incest ook voorkomt in de 
hogere, meer welgestelde lagen van de bevolking. Deze opvatting werd ondersteund 
door het empirische onderzoek van Nel Draijer. 

Vooralsnog ontbreken overigens harde gegevens over een reële toe- of afname van 
seksueel misbruik door verwanten in Nederland en andere westerse landen. 3 7 Maar dat 
incest slecht is voor een kind, daar is tegenwoordig (vrijwel) iedereen het over eens. 
Toch is incest juist nu een zeer controversieel onderwerp geworden. Deskundigen twis
ten met elkaar over het waarheidsgehalte van misbruikrapportages (Draijer 1996, Gom-
perts 1996) en over de methoden waarmee seksueel misbruik van jonge kinderen wordt 
vastgesteld. Naar aanleiding van een onderzoek met 'de poppenmethode' door een 
pedagoge in medisch kleuterdagverblijf 'De Bolderkar' werden zeven jonge kinderen in 
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1988 door een kinderrechter uit huis geplaatst (Baartman e.a. 1989). Van werkelijk mis
bruik bleek naderhand geen sprake te zijn geweest. Tijdens en na de Eper incestzaak 
ontstond eveneens een felle publieke discussie over de rol van hulpverleners. Therapeu
ten zouden cliënten herinneringen aan seksueel misbruik in hun jeugd op een subtiele 
manier 'aanpraten'. 3 8 

Dergelijke 'spektakelstukken', zoals Boutellier dat noemt, zijn van invloed geweest 
op de kinderbescherming. Ton Veldkamp - thans werkzaam bij het Landelijk Bureau van 
de Raad voor de Kinderbescherming - bevestigt deze veronderstelling. In de kinderbe
scherming is volgens hem als gevolg van het onderzoek van Draijer en de inspanningen 
van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling sprake van een toegenomen 
alertheid voor seksueel misbruik van kinderen. Opmerkelijk in dit verband is dat juist de 
justitiële kinderbescherming bekritiseerd wordt voor een vermeend te snel ingrijpen bij 
vermoed seksueel misbruik. De Swaan (1997a) veroordeelde de zijns inziens overhaaste 
gedwongen uithuisplaatsing van een driejarig meisje waarvan waarschijnlijk ten 
onrechte verondersteld werd dat zij was misbruikt. Klopt de kritiek op kinderbescher
mers, dat ze vroeger nauwelijks en nu te voortvarend te werk gaan bij vermoedens van 
incest? 3 9 Treedt de kinderbescherming in incestzaken tegenwoordig strenger op dan 
vroeger? 

2 Incest: omvang, aard en ernst 
Volgens het onderzoek van Nel Draijer (1988) is één op de zeven vrouwen in haar jeugd 
door verwante mannen misbruikt - 15,6 procent van de ruim duizend door haar onder
vraagde vrouwen. Recentelijk verricht onderzoek naar huiselijk geweld door het Bureau 
Intomart in opdracht van het Ministerie van Justitie bevestigt dit beeld. Hieruit blijkt dat 
14,6 procent van de vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar in hun jeugd slachtoffer is 
geweest van seksueel misbruik in de huiselijke sfeer (Van Dijk e.a. 1997). Uit dit onder
zoek blijkt voorts dat ongeveer één op de twintig jongens in hun jeugd slachtoffer is 
geweest van een vorm van seksueel misbruik in de huiselijke sfeer. 

Verschillende onderzoeken bij kinderbeschermingsinstanties gaven de volgende 
resultaten. In het Amerikaanse onderzoek van Gordon (1988), dat een analyse bevatte 
van hulpverlenings- en kinderbeschermingsdossiers uit Boston, kwam incest in 10 pro
cent van de dossiers voor. Haar dossiers waren afkomstig uit het einde van de vorige 
eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de samenvattingen van Clemens 
Schröner (1952) van 138 kinderbeschermingszaken in Nederland uit de jaren dertig 
kwam incest in 9 procent voor. In de raadsrapporten uit 1979 en 1988 die Mertens 
(1993) onderzocht, kwamen incest en seksuele mishandeling echter veel minder vaak 
voor, in resp. 1,7 en 1,3 procent van de gevallen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te 
maken met het feit dat in haar onderzoek alleen raadsrapporten van jonge kinderen, 
jonger dan zeven jaar, zijn geanalyseerd. In het onderzoek van Van Montfoort (1993) 
werden meldingen van seksueel kindermisbruik in 16 procent van 915 raadsdossiers 
aangetroffen. 

In de 182 onderzochte OTS-dossiers stond incest in 33 zaken vermeld. Het kwam voor in 
7 van de 67 OTS-dossiers uit de jaren zestig, in 8 van de 44 OTS-dossiers uit de jaren 
zeventig en in 18 van de 71 OTS-dossiers uit de jaren tachtig en negentig. Overeenkom
stig de verwachting was er in de loop der tijd sprake van toenemend aantal meldingen. 
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Inclusief de 24 dossiers van zwaardere maatregelpupillen, werden vermoedens en 
beschuldigingen van incest aangetroffen in 36 (17 procent) van de 206 door mij onder
zochte kinderbeschermingsdossiers. In 9 (12 procent) van de jaren-zestig-dossiers 
(N=74) kwamen vermoedens van incestueuze relaties voor, in 9 (18 procent) van de 
jaren zeventig (N=50) en in 18 (22 procent) van de dossiers uit de jaren tachtig en 
negentig (N=82). 4 0 

De misbruikgegevens op basis van de door mij onderzochte Dordtse dossiers lijken 
ten dele op de bevindingen uit de hiervoor genoemde onderzoeken. Net als in ander 
onderzoek zijn in mijn steekproef de slachtoffers van incest meestal meisjes, en de 
daders meestal vaders (50 procent). 

Tabel 5.1 
Daders en slachtoffers van de incest in de dossiers, naar decennium van raadsonderzoek, in 
absolute aantallen (N=36) 

Soort incest 
dader-slachtoffer(s) jaren 

'60 

decennium van raadsonderzoek 

jaren jaren 
'70 '80 & '90 

totaal 

Vader-dochter 3 3 8 14 

vader-dochter/zoon 1 1 2 

vader-zoon 1 1 2 

Stiefvader-dochter 1 3 4 8 

stiefvader-dochter/zoon 2 2 

zwager-schoonzusje 2 2 

zoon-moeder 1 1 

stiefmoeder-zoon 1 1 2 

stiefzoon-stiefmoeder 1 1 

broer-zus 1 1 

oudoom-achterneef 1 1 

Totaal 9 9 18 36 

Stiefvaders (inclusief vrienden van moeders) waren ook vaak verantwoordelijk voor het 
misbruik - in 28 procent van de gevallen (vgl. Van der Kwast 1963, Finkelhor 1984, 
Draijer 1988 en vooral de cijfers van Frenken & Van Stolk 1987). Misschien vergroot de 
grotere psychische afstand tussen stiefvaders en stiefkinderen de kans op deze vorm van 
incest (vgl. Van Stolk 1991). Volgens Gordon (1988) voelen stiefvaders zich minder ver
antwoordelijk voor het welzijn van hun stiefkinderen. Dit zou hun sterke vertegen
woordiging onder incestplegers verklaren (Gordon 1988, blz. 211). Stiefrelaties in het 
gezin vergroten mijns inziens vermoedelijk tevens de kans dat het misbruik bij derden 
wordt gemeld. Voor een kind is het misschien gemakkelijker om een stiefvader dan om 
een 'echte' vader aan te geven, zoals een bewijs uit het ongerijmde laat zien. Een der
tienjarig meisje benadrukte omstreeks 1990 keer op keer tegen haar hulpverleners dat 
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haar vader, die haar een jaar lang elke week seksueel misbruikt en mishandeld had, 
'eigenlijk' haar oom of zwager was. Volgens de vader en moeder waren zij echter wel 
degelijk de 'echte' ouders. 

Moederfiguren speelden in vier dossiers (11 procent) een rol in de incestueuze rela
tie, in twee gevallen overigens niet als dader, maar als slachtoffer van een adolescen
te/volwassen (stief)zoon. Aan dergelijke gevallen wordt in de hedendaagse literatuur 
nauwelijks aandacht besteed, hetgeen verwondering wekt omdat verliefdheid op de 
moeder toch de meest klassieke vorm van het door Freud beschreven Oedipuscomplex 
is. Freud wordt alom gezien als een van de eerste auteurs die de aandacht vestigde op 
incest. 

De vermeende incestueuze contacten geschiedden ongeveer even vaak met jonge als 
met adolescente kinderen. Hoe oud de daders en de slachtoffers precies waren toen het 
misbruik begon en eindigde, staat meestal onduidelijk in de dossiers vermeld. Allochto
ne en autochtone kinderbeschermingspupillen liepen een even groot risico om slacht
offer te worden. De moeders (niet-daders) waren vaak ziek, zwak, labiel of afwezig (vgl. 
Herman Er Hirschman 1977, Finkelhor 1984). 

Voorzover duidelijk bleek wat er concreet was gebeurd, ging het om beschuldigingen 
van ernstig en minder ernstig misbruik, van verkrachting tot te veel knuffelen. In de 
achttien dossiers uit de jaren zestig en zeventig leek het overwegend om beschuldigin
gen van serieuze vormen van incest te gaan. Een ouder werd verdacht'van het plegen 
van 'seksspelletjes'. Wat voor soort spelletjes dat zijn, stond er niet bij. Verder dient aan
getekend te worden dat in een enkele zaak uit de jaren zestig en zeventig ik zelf incest 
vermoedde op basis van de rapportages van het gedrag van (stief)vader (ontucht met 
een andere dochter of andere minderjarigen) in combinatie met het door de rapporteurs 
beschreven 'vreemde' gedrag of de 'vreemde' brief van de dochter, dat wil zeggen de 
maatregelpupil die centraal stond in het dossier voor de kwantitatieve verwerking van 
de gegevens. In deze twee zaken werd door de rapporteurs niet gerefereerd aan een 
eventuele incestueuze relatie of incestueuze neigingen van de vader (zie paragraaf 3 en 
4, de zaken van Marina en Dina). 

In de 18 dossiers uit de jaren tachtig en negentig ging het tevens om vermoedens en 
beschuldigingen van ernstige en middelernstige incest, maar ook om een zaak waarin de 
moeder bang was voor vader-dochter incest, een geval van 'psychologische incest' (zie 
paragraaf 5) en een vader die met zijn dochtertje 'te ver zou gaan met kroelen in bed'. 

Van de 1054 respondentes in Draijers onderzoek bleken slechts 19 ooit in aanraking te 
zijn geweest met de justitiële kinderbescherming. In niet meer dan één geval zou deze 
op de hoogte zijn geweest van de misbruikgeschiedenis van het meisje. Vanzelfsprekend 
stelt de onderzoekster dan ook dat de kinderbescherming in de jaren zestig en zeventig 
niet bedacht was op de mogelijkheid dat kinderen konden zijn misbruikt (Draijer 1988, 
blz. 60). 

Mijn cijfers over de redenen voor het opleggen en verlengen van een kinderbescher
mingsmaatregel stemmen niet overeen met de interpretatie van Draijer dat kinderbe
schermers vóór de jaren tachtig blind zouden zijn voor seksueel misbruik van kinderen. 
Zo vormden in de 9 door mij onderzochte incestdossiers uit de jaren zestig de vermoe
dens van misbruik in 6 gevallen één van de redenen voor de maatregelen (66 procent 
van het aantal dossiers waarin incest werd genoemd). In de jaren zeventig was dat 3 van 
de 9 keer het geval (33 procent). In de 18 incestdossiers uit de jaren tachtig en negentig 
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was het misbruik 9 keer reden voor (verlenging van) de maatregelen (50 procent). Als 
incest eenmaal wordt gesignaleerd, leek dus juist in de jaren zestig de kinderbescherming 
minder passief op te treden dan verwacht. Vermoedelijk zijn voormalige kinderbescher
mingspupillen - veelal behorende tot de laagste sociale milieus - moeilijk bereikbaar voor 
onderzoekers die hen willen interviewen zoals in het onderzoek van Draijer gebeurde 
(vgl. Engbersen 1990, Schuyt 1991). De non-respons in het onderzoek van Draijer was 
bijna 50 procent. Uit haar gegevens over de achtergronden van deze non-respons, blijkt 
dat vooral de meest getraumatiseerde vrouwen medewerking weigerden. Misschien is 
het aantal vrouwen met een incest- en kinderbeschermingsverleden in deze groep groter. 
Het is ook mogelijk dat de meerderheid van de gevallen niet door de kinderbescherming 
onderkend werd, maar de vraag blijft dan wat de kinderbescherming deed in de gevallen 
dat de incest wel bekend werd. Hoe de opvattingen en het optreden van kinderbescher
mers in incestzaken de afgelopen decennia zijn veranderd, blijkt uit de kwalitatieve ana
lyse van mijn dossiermateriaal. 

3 Een blinde vlek voor incest? De jaren zestig 
1966. 'De vader van Klaas was de jongste uit een gezin van negen kinderen. Hij 
komt uit een arm, niet ongunstig bekend staand gezin. ... Op vijftienjarige leeftijd 
kwam hij voor de eerste maal met de justitie in aanraking wegens het plegen van 
ontuchtige handelingen met een vijfjarig meisje. Twee jaar later werd hij voor een
zelfde feit veroordeeld en werd hij onder toezicht geplaatst. Nadat hij een gedwon
gen huwelijk gesloten had, kwam hij na enkele jaren andermaal met de justitie in 
aanraking wegens zedendelicten, steeds met kleine meisjes en later met zijn eigen 
dochters en oudste, geestelijk onvolwaardige zoon. Hij werd enkele malen tot 
gevangenisstraf veroordeeld en in 1956 volgde een voorwaardelijke ter beschik
king stelling van de Regering, die nadat hij andermaal ontucht bedreven had, in 
1958 omgezet werd in een onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling. De man 
werd in het Rijksasiel te D. en A. geplaatst en nadat vorig jaar tijdens een proefver
lof er weer moeilijkheden voorkwamen, werd hij overgebracht naar de psychiatri
sche observatiekliniek te U. De onderzoeken hebben uitgewezen dat de man 
zonder behandeling niet in de maatschappij zal kunnen terugkeren. Tot nu toe 
weigert hij zich operatief (castratie) te laten behandelen. ' [J-Nl-10/65c]. 

Uit deze casus blijkt dat men in de jaren zestig strafrechtelijk hard kon optreden tegen 
incest. De vader van Klaas, die zowel zijn eigen als andermans kinderen had verkracht, 
verbleef jarenlang in verschillende rijksasielen voor psychopaten. Na acht jaar terbeschik
kingstelling van de regering (tbr) kon hij vrijkomen als hij zich zou laten castreren. Uit 
een televisiedocumentaire bleek dat in de jaren vijftig en zestig als reactie op ontucht 
gemakkelijker de maatregel van terbeschikkingstelling werd opgelegd dan tegenwoordig 
(Castraten, een documentaire van Hans Wijnants. Uitgezonden door de KRO d.d. 28 
januari 1997). Als daders een paar jaar in een tbr-kliniek verbleven werd hen wel het 
voorstel gedaan om 'op vrijwillige basis' de teelballen operatief te laten verwijderen in 
ruil voor de vrijheid. 4 1 In totaal zouden in die tijd ongeveer vierhonderd tbr-patiënten 
gecastreerd zijn. 
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Zo niet de vader van Klaas. Hij weigerde zich te laten castreren en de tbr werd geconti
nueerd. Zijn kinderen stonden al sinds het begin van de jaren vijftig onder toezicht, onder 
andere omdat de vader toen al betrokken was bij een zedenzaak met minderjarige meis
jes. De 'onzedelijke handelingen' met de eigen kinderen vormden voor de gezinsvoogdes 
de reden om wederom een verlenging van de ondertoezichtstelling te adviseren aan de 
kinderrechter. De zwaarte van vaders straf en het verlengen van de maatregel van onder
toezichtstelling (terwijl de gezinsvoogdes net op het punt stond om beëindiging van de 
ondertoezichtstelling te vragen) maken duidelijk dat rechters en kinderbeschermers over 
incest en seksueel misbruik van kinderen eind jaren vijftig, begin jaren zestig allerminst 
licht oordeelden. Toch betekent dit niet dat het beleid erg consequent was. We zien juist 
een eigenaardige combinatie van tegenstrijdige visies, van bagatelliseren van en weinig 
aandacht besteden aan het misbruik van kinderen en toch streng ingrijpen in de gezins
verhoudingen. Ter illustratie meer uit het dossier van Klaas en zijn vader. 

In de jaren dertig was de vader, toen zelf adolescent, verschillende keren veroordeeld 
en onder toezicht gesteld wegens ontucht met kleine meisjes. Vlak voor de geboorte van 
zijn derde kind werd hij opnieuw opgesloten wegens het plegen van ontucht met een 
jong buurmeisje. Hij werd strafrechtelijk vervolgd en bestraft, maar de reclassering ver
oordeelde in de rapportages vooral zijn vrouw en het 'erg aanhalige' slachtoffer: 

'Verdachte kan nu eenmaal niet tegen jonge meisjes die erg aanhalig zijn. Het 
meisje Doortje Bos, waarmee verdachte de ontuchtige handelingen'deed, staat op 
zedelijk gebied slecht bekend en is thans ook ondergebracht in een inrichting. We 
hebben zo'n idee, dat verdachtes vrouw gebruik gemaakt heeft van deze omstan
digheid en bewust verdachte en het meisje er toe heeft gebracht of in ieder geval 
in de gelegenheid gesteld rare dingen uit te halen. Door haar man zelf bij de Poli
tie te gaan aangeven en wellicht een en ander nog wat aan te dikken, hoopte zij 
wellicht te bereiken, dat haar man voor geruime tijd werd opgesloten. Zij zou dan 
rustig kunnen doen wat zij wou. Van dit huwelijk zal op de duur niets terecht 
komen en het is maar te betreuren, dat de maatschappij straks voor een hele rits 
kinderen zal kunnen opdraaien, die nog voor het merendeel geestelijk minder
waardig zijn. Verdachtes vrouw is een a-sociaal, gedegenereerd schepsel. Verdach
te is echter sociaal, hoewel ook gedeeltelijk gedegenereerd. Zijn goede, maar 
zwakke wil, zal het nooit tegen een dergelijke vrouw uithouden.' 

De reclasseringsambtenaar kreeg opdracht om niet alleen de man maar zijn hele gezin goed 
in de gaten te houden. De kinderrechter plaatste het slachtoffer op advies van de Raad in 
een inrichting. De andere 'schuldige', de moeder van Klaas, werd via een ondertoezicht
stelling van haar kinderen gecontroleerd. Ook de aangestelde gezinsvoogdijmedewerksters 
beschouwden de moeder als medeverantwoordelijk. Zij relateerden de incest aan de kwali
teit van de verhouding tussen de vader en de moeder. Daarom kon de vader volgens hen 
na afloop van zijn straf gerust terugkomen in het gezin. De moeder van Klaas besloot zich 
echter te laten scheiden van haar man, die van de kinderrechter een omgangsregeling 
kreeg. De ondertoezichtstelling van de kinderen en het reclasseringstoezicht op de man 
maakten geen einde aan de ontucht. De man werd opnieuw opgepakt voor dezelfde feiten. 
Toen was de maat vol en volgde de beschreven harde strafrechtelijke aanpak. 

In tegenstelling tot het buurtkind/slachtoffer in deze zaak werden de eigen kinderen 
niet als medeverantwoordelijk gezien voor de ontucht. In andere incestdossiers uit de 
jaren zestig was dat wel het geval. Incestslachtoffers werden getypeerd als seksueel 
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gewillige meisjes. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het dossier van de dertienjarige Lidia. 
Haar moeder wilde scheiden en de kinderen toegewezen krijgen [M-NI-13/66c]. Zij ver
trouwde haar man niet met Lidia. Het meisje zou nog niet zo lang geleden schreeuwend 
wakker zijn geworden en toen tegen de moeder hebben gezegd dat vader haar vrouwe
lijkheid had betast. Bovendien vond de moeder dat Lidia zich tegenover haar vader 
vreemd gedroeg. Volgens de raadsmedewerker was incest niet aan te tonen. Toch sloot 
hij de mogelijkheid niet uit, gezien Lidia's uitdagende en 'oversekste' gedrag, en daarom 
adviseerde hij de kinderrechter om maatregelen te treffen. Lidia stond vier jaar lang, tot 
haar trouwdag, onder toezicht van de kinderrechter. De gezinsvoogd regelde voor haar 
een interne betrekking elders in het land. Deze plaatsing betekende een bescherming 
tegen herhaald misbruik. 

Vooral als het ging om meisjes met een aantrekkelijk uiterlijk en verleidelijk of 
bevallig gedrag werden meldingen van incest geloofwaardig geacht. Kinderbeschermers 
beschouwden deze meisjes als potentiële initiatiefnemers of als actieve seksuele partners 
van de vaders. Impliciet of expliciet toonden kinderbeschermers en justitiewerkers hier
door begrip voor de daders. De mogelijkheid van incest door eenzelfde dader met ande
re, minder verleidelijke (stief)broertjes of zusjes werd over het hoofd gezien, in een 
enkel geval zelfs ondanks de klachten van verschillende moeders. Zo vormde in het dos
sier van Marina de geloofwaardig geachte ontucht met het ene kind, geen reden om de 
andere kinderen te beschermen [M-Nl-17/65tbr]. De incest tussen Marina's vader en 
oudste zus van negentien was de reden voor de ondertoezichtstelling van die zus. Over
eenkomstig haar wens mocht dit meisje in het kader van de maatregel bij haar oma blij
ven wonen. De vader had het gezin zelf bij de Raad aangemeld. Hij wilde zijn drie 
dochters, die toen al enige tijd bij de oma woonden, weer thuis hebben maar de meisjes 
weigerden dit. Zij werden gesteund door hun oma. De Raad voor de Kinderbescherming 
hechtte alleen geloof aan de beschuldigingen van het oudste meisje. Van de vijf kinderen 
werd zij toen alleen onder toezicht gesteld. Marina en haar een-na-oudste zus moesten 
terug naar huis. Het latere, problematisch gevonden gedrag van Marina werd in de rap
porten door geen enkele hulpverlener gerelateerd aan mogelijk seksueel misbruik. Vol
gens het dossier was Marina diverse malen van huis weggelopen, nadat haar moeder in 
1963 was opgenomen in het ziekenhuis. In een jaar tijd liep ze elf keer weg van huis. 
Ten tijde van het raadsonderzoek in 1964 was ze al een week weg. De ouders wilden 
haar toen niet meer thuis hebben omdat ze een geslachtsziekte of zwangerschap vrees
den. Marina werd door de politie gevonden. Het meisje toonde zich erg angstig voor 
haar vader. De raadsrapporteur vermoedde dat ze seksueel contact had gehad met jon
gens en adviseerde om die reden een ondertoezichtstelling en tehuisplaatsing. De kin
derrechter volgde dit advies op. Na een maand haalden de ouders haar weer thuis. Thuis 
volgde herhaling van het wegloopgedrag en plaatsing in een ander tehuis. Ook hier liep 
het meisje weg en het tehuis wilde haar niet meer terughebben vanwege haar 'vreemde' 
verhalen. Thuis liep ze weer weg, dit keer samen met een vriend en een driejarig buur
meisje. Marina en haar vriend bleven een nacht weg. In een hotel deden ze net alsof ze 
een getrouwd stel met dochter waren. De volgende dag brachten ze het buurmeisje 
terug. Marina kreeg toen door de kinderrechter de maatregel van jeugd-tbr opgelegd 
wegens het opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gestelde 
gezag. Haar vriend kreeg geen straf. De maatregel van jeugd-tbr werd in 1967 verlengd 
vanwege Marina's 'sterke seksuele gepraioccupeerdheid' en 'agressieve tendenzen'. Ze 
was namelijk een keer weggelopen uit de inrichting en zou toen bij en met een vriend 
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hebben geslapen. Na een week werd ze opgespoord. Ze weigerde soms haar cel in te 
gaan en had een groepsleidster met een po op haar hoofd geslagen. Ze riep vaak dat ze 
het niet meer uithield in de inrichting, bonsde op deuren en ramen en sloeg dingen 
kapot. Ze klaagde over blindheid en meldde andere klachten die jaren later, anders dan 
de inrichtingsmedewerkers dachten, niet voorgewend bleken te zijn maar een gevolg 
van het gebruik van psychofarmaca. Marina raakte ontremd in eten en roken, ontoe
gankelijk voor groepstherapie en niet meer inpasbaar in productieve arbeid. De rijksin
richting adviseerde een psychiatrische opname. Twee maanden werd ze in een huis van 
bewaring ingesloten in afwachting van de plaatsing. Het Ministerie van Justitie regelde 
via een districtspsychiater een krankzinnigheidsverklaring. Zo kon het meisje met rech
telijke machtiging tijdens haar meerderjarigheid verder worden 'verpleegd', 'wegens 
erotische ontremming'. 

Van der Kwast (1963) onderzocht 30 gevallen van incest, waarvoor de vaders/daders 
in de jaren 1960-1962 in het Huis van Bewaring in Utrecht terechtkwamen. 4 2 In zijn 
boek Incest een oriënterend onderzoek heeft hij de gezinskenmerken, jeugdjaren en het 
huwelijksleven van de incestdaders besproken. Deze psychiater beschouwde de echtge
note en dochter als medeplegers van de incest. Hij beschreef de meisjes veelal als partici
panten die zich niet ongevoelig toonden voor de seksuele praktijken van hun vader of 
stiefvader: 'Velen van hen werden wel "jongensgekken" genoemd' (blz. 133). Over de 
psychotraumatische invloed van de incest op de 'dochter-participante' schreef hij relati
verend: 'Met te wijzen op het feit dat zich bij vele meisjes tijdens of direct na die ervaring 
of pas vele jaren later, duidelijke psychopathologische stoornissen ontwikkelen is deze 
vraag niet beantwoord, omdat de incest zeker niet de enige belangrijke noxe was waar
aan het meisje bloot gesteld was. Als regel doet de incest zich immers voor in gezinnen 
die in tal van opzichten als milieu voor het zich ontwikkelende individu ongunstig 
geacht moeten worden, zodat daarin hoogstens slechts één van meer psychotraumati
sche belevingen te zien is' (blz. 134). 

Aan een eventueel negatief effect van incest op het gedrag van kinderen werd noch 
in het dossier van Marina, noch in de andere door mij onderzochte kinderbeschermings
rapporten uit de jaren zestig aandacht besteed. Als incest in de jaren zestig werd opge
merkt door kinderrechters, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, psychiaters en 
psychologen leek het niet in het algemeen door de vingers te worden gezien of gebaga
telliseerd. Soms werd er hard tegen opgetreden. Volgens Van der Kwast plaatsten kin
derrechters begin jaren zestig kinderen (slachtoffers) van incest-delinquenten vaak uit 
huis (blz. 209). Dit gegeven komt overeen met de aanpak van de kinderen door de 
betrokken kinderbeschermers in mijn incestdossiers uit de jaren zestig. Aan eventuele 
traumatisering als gevolg van seksueel misbruik van de kinderen werd in de onderzoch
te rapporten uit de jaren zestig geen aandacht besteed. In de Dordtse dossiers uit de jaren 
zeventig werd deze 'bescherming' nog minder. 

4 'Vooraf zou ik willen stellen dat ik niet geloof dat hij het gedaan heeft'. 
De jaren zeventig 

Vermoedens van incest kwamen in 18 procent van de jaren-zeventig-dossiers voor. Net 
als in de jaren-zestig-dossiers ontbreken hierin passages over de schade die het kind zou 
kunnen ondervinden of daadwerkelijk ondervond als gevolg van seksueel misbruik. 
Soms hadden de betrokken kinderbeschermers wel oog voor de incest, maar vergeleken 
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met de jaren zestig namen ze nog minder initiatieven om herhaling te voorkomen. Ter 
illustratie het dossier van Aletta, in wiens dossiers de incest expliciet stond vermeld. 

Aletta werd in 1976, op vijftienjarige leeftijd, onder toezicht gesteld en in een tehuis 
geplaatst nadat ze was weggelopen van huis [M-Nl-15/76c]. Zij had al eerder onder toe
zicht van de kinderrechter gestaan en was toen uit huis geplaatst wegens verwaarlozing 
door haar alleenstaande moeder. Toen haar moeder hertrouwde werden de maatregelen 
opgeheven en mocht Aletta weer thuis wonen, ondanks de geruchten over incest door 
de stiefvader in zijn vorige gezin die de gezinsvoogd, een directeur van een sociaal-peda
gogisch bureau, ter ore waren gekomen. Toen Aletta meermalen wegliep van huis, 
meldden de moeder en stiefvader zich bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens 
het raadsonderzoek verbleef Aletta in een ziekenhuis vanwege een epileptische aanval. 
Het meisje toonde zich erg angstig voor haar stiefvader. De medewerkster van de Raad 
won informatie in bij verschillende artsen. De kinderarts vertelde dat Aletta op tienjari
ge leeftijd bij hem was geweest met een baarmoederontsteking, als gevolg van incest 
door de stiefvader. De moeder zou hem hebben verteld dat ze haar echtgenoot wel eens 
het bed weigerde als hij dronken was. De man kroop dan bij zijn stiefdochter in bed, en 
zou 'met messen lopen zwaaien' als hij zijn zin niet kreeg. Aletta werd onder toezicht 
gesteld en in verschillende tehuizen geplaatst. In de conclusie van de rapportrice, het 
raadsrequest, en in de rapporten van de tehuizen en de gezinsvoogd werd geen enkel 
woord meer gewijd aan de verkrachting door de stiefvader. Aletta werd in het weekend 
met verlof naar huis gestuurd, ook al had ze daar meestal geen zin in. Medio 1979 liep ze 
weg uit het tehuis en plaatste de kinderrechter haar weer thuis. Eind 1979 werd ze opge
nomen in een psychiatrische inrichting omdat ze erg onrustig, in de war en agressief 
was. Tegen de stiefvader werd niet opgetreden. 

De incest was bij Aletta wel vastgesteld, maar tegen herhaling werd ze niet 
beschermd. De ernst van de gevolgen voor de slachtoffers van daadwerkelijk gepleegde 
incest leek zelfs te worden ontkend. In het dossier van Suzet bagatelliseerden de betrok
ken tehuismedewerkers de gevolgen van het misbruik voor het meisje [M-Su-17/74c]. 
Suzet was geplaatst in één van de strengste inrichtingen van Nederland. Eind 1974 werd 
het meisje besproken in de stafbespreking van het tehuis. Aanwezig waren de gezins
voogd, de directeur van de inrichting, de psycholoog, het paviljoenhoofd en de behan
delend jeugdpsychiater. Volgens het verslag was men algemeen van mening dat Suzet 
een heel knap meisje was, dat zowel door haar uiterlijk als door haar prettige optreden 
indruk maakte. Ook was men van mening dat Suzet geen last had ondervonden van het 
feit dat zij onzedelijk benaderd was door haar vader. De moeder van Suzet zou er meer 
last van hebben, aldus het verslag. In de behandeling van Suzet werd geen rekening 
gehouden met het misbruik. Toen Suzets moeder met de kinderrechter wilde praten 
over de incest leek deze dat volgens het spreekuurverslag geen onderwerp van gesprek 
te vinden. 

In andere zaken uit de jaren zeventig toonden kinderrechters, raads-, tehuis- en 
gezinsvoogdijmedewerkers zich geheel blind voor de beschuldigingen van incest. Zo gaf 
Dina toen ze in een tehuis verbleef signalen af van incest (door haar stiefvader), nadat 
haar ouders met de kinderrechter hadden gepraat over haar thuisplaatsing [M-Nl-
13/71C]. Vanaf die tijd liep het meisjes meermalen weg uit het tehuis. Ze schreef een 
brief aan zichzelf over haar tweede vader en hoe hij haar zag - onder andere als 'een lek
ker stuk voor in bed'. Omdat tehuisjongeren nog geen briefgeheim hadden, lazen de 
tehuismedewerkers de brief. Zij vonden het gedrag van Dina 'vreemd' en de brief 'merk-
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waardig'. Het tehuis adviseerde thuisplaatsing en dit advies werd overgenomen door de 
gezinsvoogdes en de kinderrechter. 

In de jaren zeventig werd de mogelijkheid van incest gebagatelliseerd, niet gezien of 
ongeloofwaardig geacht, ook als een adolescente jongen of meisje zelf de melder was. 
Eén meisje, Brigitte, werd meerdere keren aangemeld bij de Raad voor de Kinderbe
scherming vanwege incest. De vader en de politie meldden haar aan, omdat ze op elf- en 
twaalfjarige leeftijd had gezegd dat de Marokkaanse vriend van haar moeder haar had 
aangerand en seksspelletjes met haar deed [M-Nl-13/77c]. De raadsmedewerker advi
seerde meermalen een afwijzing van de ondertoezichtstelling omdat hij Brigitte niet 
geloofde. Eind 1975 schreef hij: 'Vooraf zou ik willen stellen dat ik niet geloof, dat de 
heer Z. het hem door Brigitte ten laste gelegde heeft gedaan. Vanuit zijn cultuur zou hij 
dit zeker niet hebben gedaan. Maar ook vanuit zijn karakter zou hij dit m.i. nooit kun
nen doen.' Volgens de raadsmedewerker beschuldigde Brigitte haar moeders vriend van 
ontucht omdat ze 'bewust of onbewust' haar vader en moeder weer bij elkaar probeerde 
te krijgen. In 1977 werd Brigitte wederom aangemeld, dit keer door de huisarts van het 
gezin. De huisarts zou hebben gezegd dat de seksuele omgang tussen Brigitte en moeders 
vriend waarschijnlijk wel had plaatsgevonden, 'zonder dat Brigitte dit totaal afwees', 
aldus de raadsrapporteur. Na overleg met enkele collega's en andere betrokken hulpver
leners bij het gezin - iemand van het algemeen maatschappelijk werk, een jeugdpsychia-
ter en een onderwijzeres - kwam de raadsmedewerker tot zijn eindoordeel. Hierin bleef 
hij de incest als onbewezen en 'dus' als ongeloofwaardig beschouwen. De 'seksuele fan
tasieën' van Brigitte en het bedplassen en masturberen van haar broertje relateerde hij 
aan het gedrag van Brigitte en niet aan dat van de stiefvader. Tegen seksueel misbruik 
werden de kinderen niet beschermd. 

De dertienjarige Huub had eerder onder toezicht gestaan naar aanleiding van de 
echtscheiding van zijn ouders. Zijn moeder was weggelopen en de vader kreeg de voog
dij over Huub. In de jaren vijftig was de vader een aantal jaar ter beschikking van de 
regering gesteld. In 1960 was de vader strafrechtelijk vervolgd wegens het plegen van 
ontucht met iemand beneden de leeftijd van zestien jaar. Medio jaren zeventig beschul
digde Huub zijn vaders vriendin van seksueel misbruik [J-N1-13/75A]. Hij werd door de 
kinderpolitie bij de Raad voor de Kinderbescherming aangemeld. Hildegarde, de vriend
in van de vader, zou als de vader voor zijn werk op reis was met Huub 'kindjes maken'. 
Volgens het politierapport moest de jongen dan bij haar in bed slapen: 

'Zij manipuleerde dan wat met zijn Manlijkheid, ging op hem liggen en bracht 
zijn manlijkheid in haar vrouwelijkheid. Hij had de eerste keer geweigerd hieraan 
mee te werken, maar toen was zij opgestaan om de matteklopper, die zij wel 
vaker hanteerde, te halen. Nadat Huub aanvankelijk verklaard had dat dit alles 
was, en dat het misschien 20 keer gebeurd was (...) voegde hij eraan toe dat Hilda, 
zo noemde hij Hildegarde, ook wel zijn hand beetgepakt had en twee vingers 
daarvan in haar vrouwelijkheid gestopt. Tenslotte was er ook wel sprake geweest 
van het door haar in de mond nemen van zijn plassertje. ' 

De politierapportrice schreef aan de kinderrechter dat zij het niet uitgesloten achtte dat 
Huub de waarheid sprak, en in ieder geval vond ze dat de jongen dringend begeleiding 
nodig had. Niet alleen Hildegarde maar ook de vader ontkende het seksuele misbruik. 
Volgens hen had Huub te veel gezien en gehoord. De vader las namelijk veel seksboek
jes en maakte daar geen geheim van. Vlak voor de contacten met de politie en de kin-
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derbescherming was er thuis nog een seksfilm vertoond. Huub zou stiekem hebben 
gekeken. De officier van justitie vorderde een ondertoezichtstelling van het kind; de kin
derrechter wees de maatregel af. 

In een dossier uit 1974 van een vijfjarig jongetje klaagde de moeder bij de kinder
rechter dat de raads- en gezinsvoogdijmedewerkers haar versie van het ontstaan van de 
gezinsmoeilijkheden niet geloofden [J-Nl-05/74c]. Uit de rapporten bleek dat de betrok
ken kinderbeschermers en een psychiater de onbewezen beschuldigingen van fysieke 
kindermishandeling gepleegd door de moeder geloofwaardig vonden, maar die van 
incest door de vader niet. Aan het kind werd niets gevraagd. Volgens de moeder was de 
vader alleen maar getrouwd om de buitenwereld te laten zien dat hij 'een vent' was. 
Toen de moeder haar man op een gegeven moment met hun zoontje onder de douche 
betrapte terwijl het kind zijn vaders geslachtsdelen stond te wassen, besloot de moeder 
echtscheiding aan te vragen. Na de scheiding kreeg de vader omgangsrecht, dat om heel 
andere redenen door de kinderrechter na een paar jaar beëindigd werd. Het gedrag van 
het jongetje verbeterde toen aanzienlijk en de ondertoezichtstelling kon worden beëin
digd. 

In tegenstelling tot de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren zestig werd in de 
jaren-zeventig-dossiers geen enkele vader veroordeeld of strafrechtelijk vervolgd. Incest 
werd in de onderzochte dossiers uit deze periode vooral beschouwd als een fantasie of 
seksueel verlangen van het kind zelf. Andere meldingen werden ongeloofwaardig 
geacht of gebagatelliseerd. Misschien is dit een gevolg van de late doorwerking van 
Freuds idee over de seksuele fantasie van kinderen. Wellicht was ook de 'seksuele revo
lutie' van invloed, die zich in Nederland rond 1970 voltrok. Seks moest toen bijna per 
definitie 'leuk' en onproblematisch zijn, waardoor de negatieve en agressieve kanten 
ervan gemakkelijk konden worden ontkend (Schnabel 1990). Duidelijke 'moet-kun-
nen'-aanwijzingen voor dit gezichtspunt ontbreken echter in de Dordtse dossiers, 
behoudens het gegeven dat de kinderbescherming toen weinig tot niets met meldingen 
en signalen van incest deed. 

5 Sensibilisering, schroom en ongeloof. De jaren tachtig en negentig 
Sinds eind jaren tachtig zijn overal in het land nieuwe methodieken ontwikkeld voor de 
hulpverlening bij seksueel misbruik (Baartman 1995). Ongetwijfeld hangt de verdubbe
ling van het aantal meldingen van incest in de recente kinderbeschermingsdossiers 
samen met de toegenomen publieke aandacht en het toegenomen hulpaanbod. In de 
onderzochte kinderbeschermingsdossiers uit de jaren tachtig en negentig is sprake van 
een toegenomen alertheid voor incest en de gevolgen ervan. Slachtoffers werden (thera
peutisch) behandeld in verband met seksueel misbruik. Incest was bespreekbaar in de 
hulpverleningsrelatie. In toenemende mate werden raadsonderzoeken gestart en kin
derbeschermingsmaatregelen opgelegd en verlengd in het kader van de begeleiding bij 
de verwerking van incest. In een enkel geval kwam men aan hulpverlening bij de ver
werking van incest niet toe vanwege het zwerfgedrag van een pupil of omdat er nog 
zoveel andere problemen waren. Maar men was wel van goede wil. 

Net als de hulpverleners lijken vooral ook de moeders meer alert te zijn geworden op 
seksueel misbruik. Raadsonderzoeken startten vaker op hun initiatief - niet altijd met 
succes, overigens. De moeder van de vierjarige Philip maakte vanaf 1986 dagboeknoti
ties over machtsmisbruik door haar man, die volgens haar in zijn jeugd slachtoffer was 
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geweest van psychologische incest. Wat de moeder hieronder verstond, blijkt niet uit de 
rapporten. Begin jaren negentig verzocht de moeder om een ondertoezichtstelling van 
haar zoontje omdat de geschiedenis zich herhaalde. Op het proces-verbaal ondertoe
zichtstelling uit 1991 stond de moeders beschrijving van het gedrag van haar ex-man: 

'Hij kietelde Philip dikwijls en deed hew pijn. Als Philip vroeg daarmee te stoppen 
ging de man toch door. Philip heeft hierover op school gesproken en gezegd, dat 
hij niet meer wilde dat vader hem knuffelde. Dat harde knuffelen en kietelen 
gebeurde 3xper dag. Ik zie dit als voorspel op de incest. De man misbruikte zijn 
macht. Op een keer mocht Philip de katten eten geven. Dit gebeurde in de dou
cheruimte. Tegelijkertijd ging de man onder de douche en wilde dat Philip daarbij 
bleef en keek hoe hij zich douchte. Daarna gebeurde het regelmatig dat Philip bij 
het douchen toe moest kijken. Toen ik Philip een keer weghaalde keek de man 
erg boos. Dit was een week voordat de incest plaatsvond. Op die dag hoorde ik 
Philip vragen: "Pappa, ben je aan het plassen. Wat zit er op je handen." Een dag 
daarna ben ik naar een deskundige gegaan. ' De kinderrechter wees in dit geval de 
ondertoezichtstelling af. 

Een andere moeder maande haar echtgenoot geregeld aan om van zijn dertienjarige 
dochter Bea af te blijven. Wanneer de moeder nachtdienst had in de verpleging, raadde 
ze haar dochter aan om de deur van haar slaapkamer op slot te doen. Verder controleer
de ze Bea op het behoud van haar maagdenvlies. Toen Bea borsten kreeg, begon de moe
der het maagdenvlies van haar dochter nog vaker te controleren. Daarnaast begon zij 
midden in de nacht naar huis te bellen om haar man te controleren. Volgens de jeugd-
psychiater, die de kinderrechter en gezinsvoogdes adviseerde over de behandeling van 
Bea, zou er nooit daadwerkelijk incest hebben plaatsgevonden tussen vader en dochter. 

Sommige moeders leken meer gespitst op de mogelijkheid van incest dan de hulp
verleners. De verzoeken van moeders om ondertoezichtstelling van jonge kinderen en 
de onthouding van een bezoekregeling na echtscheiding aan een vader wegens incest 
werden door de betrokken kinderbeschermers in de onderzochte Dordtse dossiers zeker 
niet blindelings overgenomen en niet altijd geloofwaardig geacht. Zij volgden de wensen 
van oudere, adolescente kinderen die zelf om ingrijpen verzochten vanwege seksueel 
misbruik, meestal wel op. 

In vijf zaken konden de kinderen of de partners van mogelijke daders - de melders 
van vermeend misbruik - rekenen op ongeloof van de kant van de kinderbescherming. 
Het ging hier in alle gevallen om veronderstelde daders met één slachtoffer. Degenen die 
de beschuldigingen uitten, moeders en (bijna) adolescente dochters, waren vrouwen en 
meisjes met een extreem zwakke positie. Naast de 'gewone' moeilijkheden van kinder
beschermingscliënten op verschillende gebieden hadden de moeders zelf bijvoorbeeld te 
kampen met ernstige psychische of psychiatrische problemen, al dan niet als gevolg van 
drankmisbruik, lichamelijke ziektes, een beperkte intelligentie en dito sociale en com
municatieve vaardigheden. De kinderbeschermers in deze vijf dossiers zagen hun 
beschuldigingen aan het adres van een vader bijvoorbeeld als onderdeel van het vreem
de gedrag van de moeder. Tegen eventueel herhaald misbruik werden haar kinderen 
niet beschermd. 

Bij de kinderen die niet werden geloofd viel evenens hun grote kwetsbaarheid op. Zij 
waren zwakbegaafd, vertoonden ernstig psychiatrisch gedrag of leken - buiten de vader -
alleen op de wereld te staan. Twee meisjes kregen spijt van hun aantijging, nadat de 
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ouders erg boos waren geworden, en namen hun woorden terug. Bij een van hen, Karin, 
benadrukten de betrokken kinderbeschermers de manipulatieve aspecten van haar gedrag 
[M-N1-14/88C]. De beschuldigingen van incest aan het adres van haar vader zouden een 
roep om aandacht zijn, aldus de Raad voor de Kinderbescherming, net als haar suïcidepo
gingen, automutilatie, voedselweigering, verhalen over lichamelijke mishandeling door de 
vader. Het observatiehuis twijfelde eveneens aan het waarheidsgehalte van Karin's verha
len, omdat het meisje 'altijd' met haar ouders telefoneerde en uitkeek naar hun bezoek. 

Cheryl trok eveneens haar beschuldigingen in [M-S/Nl-1 l/86c]. De betrokken kin
derbeschermers zagen haar als een intelligent kind. Maar net als de andere melders/ 
slachtoffers van seksueel misbruik die niet werden geloofd, viel op hoe alleen dit kind in 
de wereld stond. Haar vader, degene die zij had beschuldigd van seksueel misbruik, mis
handelde Cheryls moeder en later zijn vriendin. Na de echtscheiding van de ouders was 
Cheryl aan haar moeder toegewezen, maar deze werd, na een zwervend bestaan en 
periodes van detenties waarin Cheryl dan weer hier en dan weer daar woonde, in het 
buitenland veroordeeld tot vijfjaar gevangenisstraf. De vader kreeg toen de voogdij over 
Cheryl. Cheryl was erg bang voor haar vader en klampte zich vast aan zijn nieuwe 
vriendin. Samen liepen ze weg naar een blijf-van-mijn-lijf-huis. De (ex)vriendin van de 
vader kon Cheryl niet bij zich houden. De vader wilde zijn dochter niet meer thuis heb
ben vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik. Cheryl wilde het goedmaken 
door middel van een 'lief gesprekje' maar dat wilde de vader niet. Toen trok ze haar 
beschuldigingen in. Volgens de raadsmedewerkster was het kind getuige geweest van 
seksuele handelingen van de vader met zijn partners, en zelf niet misbruikt. De vermoe
dens van incest ontbraken dan ook in de conclusie van de raadsmedewerkster en de 
omschrijving van de redenen voor de ondertoezichtstelling. Cheryl werd in een pleegge
zin geplaatst en 'mocht' na drie jaar ondertoezichtstelling - tot groot verdriet en onge
noegen van haar pleegmoeder - weer bij haar vader wonen. 

Naast de 'nieuwe' gevoeligheid voor incest en het 'oude' ongeloof voor incest, weerspie
gelen de onderzochte recente dossiers vooral een onvermogen van kinderbeschermers 
om adequaat op te treden bij (naar alle waarschijnlijkheid) werkelijk seksueel misbruik. 
Onderkenning van incest betekent nog geen streng optreden. Het meest duidelijk bleek 
een schroomvallig optreden uit het dossier van de zesjarige Petra en haar jongere broer
tjes en zusje - een vierde generatie van kinderbeschermingspupillen [M-Nl-06/84c], 
Deze kinderen werden onder toezicht gesteld omdat hun alleenstaande, vijfentwintigja
rige moeder hen verwaarloosde. Na twee jaar ondertoezichtstelling van de kinderen 
kreeg de moeder via een huwelijksbureau een nieuwe partner. Met hem ging ze al snel 
samenwonen en trouwen. De moeder was blij met deze relatie, onder andere omdat ze 
hierdoor uit de bijstand kwam, maar met de kinderen ging het niet zo goed. Allen ver
toonden ontwikkelingsachterstanden en roken op school naar urine. Eind 1989 schreef 
de klasseleerkracht een brief aan de gezinsvoogdes waarin hij zijn zorgen uitte over het 
gedrag van Petra met betrekking tot seksuele relaties. De kinderrechter vroeg een extern 
gedragsspecialistisch onderzoek aan. De onderzoekers, een psychologe en een pedagoge, 
adviseerden alle kinderen uit huis te plaatsen. De gezinsvoogdes pleitte voor plaatsing in 
een tussenvorm, een dagcentrum, omdat de moeder tegen uithuisplaatsing was. Toen 
meldde een buurman zijn vermoedens van seksuele kindermishandeling in verschillen
de brieven aan de kinderrechter. Uit één brief blijkt dat hij de mishandeling eerder ver
geefs had gemeld bij de vertrouwensarts, de kinderpolitie, de Raad voor de 
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Kinderbescherming en de gezinsvoogdij. De kinderrechter plaatste Petra in een kinder
psychiatrisch centrum. Net als op school zat ze hier soms urenlang op het toilet. Ze wei
gerde maandverband te gebruiken tijdens de menstruatie en wilde zich niet douchen. Ze 
plaste vrijwel elke dag en elke nacht in haar broek. Aan de behandelend psychologe ver
telde Petra dat ze ongeveer vanaf haar zesde jaar zes jaar lang seksueel misbruikt was 
door haar stiefvader, onder bedreiging en uitvoering van lichamelijk geweld. Het tehuis 
meldde de incest en kindermishandeling aan de kinderrechter en de gezinsvoogdes. Dit 
leidde echter niet tot een uithuisplaatsing van de andere kinderen. Zij bleven thuis 
wonen. Toen de moeder ziek werd en overleed, kreeg de stiefvader de voogdij over haar 
kinderen. Vijf maanden na het overlijden van de moeder, in 1991, besloten de Raad 
voor de Kinderbescherming, het tehuis en de gezinsvoogdes met hem te gaan praten 
over seksueel kindermisbruik. Het tehuisverslag drie maanden later maakte melding van 
hetzelfde voornemen. Uit de rapportage bleek dat de hulpverleners nog niet bij de stief
vader langs waren geweest. Het doel van de voorgestelde confrontatie was volgens het 
tehuis om een argument in handen te krijgen om nader onderzoek te kunnen instellen 
naar het jongste kind, een meisje. De hulpverleners leken te vergeten dat incest ook met 
jongens kan plaatsvinden. Uiteindelijk werden de drie kinderen toch nog uit huis 
geplaatst, omdat de stiefvader daar zelf om verzocht. Hij kon de zorg niet meer aan. 
Omdat Chris, het twee jaar jongere broertje van Petra, niet te handhaven was in het 
tehuis werd hij teruggeplaatst bij de stiefvader. Volgens een notitie van het Bureau Kin
derrechter zag Chris er tijdens het verblijf bij de stiefvader erg slecht uit en had het kind 
last van zijn maag. Aan (seksuele) kindermishandeling werd niet gedacht, wel aan heim
wee: 'De idee bestaat dat hij heimwee heeft naar [zijn geboortestad, MK], zijn voetbal
club etc.' In 1992 werd de elfjarige Chris opgenomen op de gesloten afdeling van een 
kinderpsychiatrisch centrum. Een citaat uit het rapport van de kinderpsychiater: 

'Patiënt toont extreme wisselingen in gedrag, emoties en bewustzijnstoestand. Tij
dens de agressieve uitbarstingen wordt contact afgeweerd; er is dan niet of nau
welijks contact met hem te krijgen. Zijn ogen zijn sterk gefixeerd op een vast 
punt. Deze verschijnselen zijn waarneembare tekenen van dissociatie. Ook tijdens 
een in alle rust gevoerd gesprek kan patiënt, na het noemen van een beladen 
woord, in een kortdurende dissociatie raken, 's Avonds en 's nachts wordt patiënt 
overvallen door nare herinneringen en herbelevingen van bijvoorbeeld de dood 
van moeder. Hij rapporteert ook hypnagoge hallucinatie. Voor het inslapen heeft 
patiënt het gevoel dat er een grote hand onder zijn dekens glijdt en hem betast. 
De herbelevingen en de intense angsten 's nachts, maken dat patiënt zich niet aan 
de slaap durft over te geven. ' 

In zijn conclusie vermeldde de psychiater dat Chris waarschijnlijk fysiek en seksueel 
mishandeld was. Ook schreef de psychiater dat Chris terugvallen vertoonde als de stief
vader zich niet precies aan zijn bezoekafspraken hield. In zijn advies pleitte hij echter 
niet voor het opheffen van deze bezoekregeling. Hij stuurde zijn rapport naar de gezins
voogdes. Ook zij trof geen maatregelen tot beëindiging van de bezoekregeling van de 
stiefvader. Deze verzocht enige tijd later zelf om ontheffing van de voogdij. Hij had een 
nieuwe vriendin en ging verhuizen. Waarom de betrokken kinderbeschermers - de 
gezinsvoogdes, de kinderrechter, de tehuismedewerkers en de psychiater - contact tus
sen deze man en zijn stiefkinderen toelieten, stond niet in het dossier. Misschien omdat 
hij buiten de hulpverleners de enige volwassene was van wie ze aandacht kregen? 
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Sensibilisering betekent dus niet per definitie incestpreventie. Een streng en adequaat 
optreden werd in de onderzochte Dossiers uit de recente periode belemmerd door 
onmacht, onzekerheid en getwijfel van hulpverleners, het probleem om het misbruik te 
kunnen bewijzen en mogelijk door angst voor de daders. Net als in de jaren zestig en 
zeventig kwamen sommige kinderen met ernstige gedragsstoornissen in een psychiatri
sche inrichting terecht. Slechts één stiefvader - die met de meeste van de twaalf kinde
ren van zijn vrouw, meisjes en jongens, ontucht had gepleegd - kreeg in deze recente 
periode gevangenisstraf [J-N1-17/85BB]. Een andere vader werd weliswaar veroordeeld 
tot anderhalfjaar gevangenisstraf, maar deze straf werd gedurende de vijfjaar waarover 
het dossier gegevens bevatte, niet ten uitvoer gebracht omdat de vader in hoger beroep 
was gegaan. Deze ouders werden wel na drie jaar ondertoezichtstelling op verzoek van 
het meisje en haar gezinsvoogdes door de kinderrechter gedwongen ontheven van de 
ouderlijke macht. Een sterkere juridische positie van verdachten leek een strenge straf
rechtelijke aanpak te verhinderen. 

6 Conclusie 
Uit mijn analyse van kinderbeschermingsdossiers uit de afgelopen decennia blijkt een 
toegenomen alertheid voor seksueel misbruik van kinderen. In de literatuur wordt deze 
toename gerelateerd aan de invloed van de tweede feministische golf (Gordon 1988, 
Van Daalen 1990, Draijer 1990, Boutellier 1989), en aan de veranderde houding ten 
opzichte van kinderen (Boutellier 1989). Kinderen zijn in de loop der tijd meer een 
object van liefde en zorg geworden en hebben een sterkere juridische positie dan vroe
ger (De Regt 1984, 1988, Zelizer 1985, De Langen 1988, Brinkgreve & De Regt 1993, 
Cunningham 1995). 

In samenhang met deze emancipatie van kinderen in onze samenleving zou ver
wacht kunnen worden dat justitiële kinderbeschermers in incestzaken tegenwoordig 
strenger ingrijpen dan voorheen. Dat vermoeden leek niet geheel juist. Anders dan ver
wacht op grond van de literatuur was incest in de onderzochte jaren-zestig-dossiers, als 
het werd opgemerkt, in een aantal gevallen een reden voor het opleggen van kinderbe
schermingsmaatregelen en voor een streng optreden. In de recente periode was incest, 
als het werd gemeld niet altijd een reden voor ingrijpen. 

In de onderzochte incestzaken uit de jaren zestig werden slachtoffers door kinderbe
schermers (en andere hulpverleners en justitiewerkers) vaak als mededaders en gewilli
ge deelnemers aan de incest gezien. Frigide of overspelige echtgenotes en uitdagende 
kinderen werden opgevoerd als excuus voor het misbruik. Kinderbeschermers besteed
den toen geen aandacht aan eventuele trauma's bij de slachtoffers als gevolg van het 
misbruik. De slachtoffers konden rekenen op weinig compassie. In bepaalde gevallen 
werd zowel strafrechtelijk als door de kinderbescherming hard en daadkrachtig tegen de 
daders en slachtoffers opgetreden. Een dergelijk optreden voorkwam herhaald misbruik 
van deze slachtoffers. Kinderen die niet als seksueel suggestibel of verleidelijk te boek 
stonden, werden echter niet adequaat beschermd. Voor mogelijk seksueel misbruik van 
deze kinderen waren kinderbeschermers blind, ook als zij de broertjes en zusjes waren 
van een kind waarbij de incest wel was onderkend. 

In de onderzochte Dordtse kinderbeschermingsdossiers uit de jaren zeventig was het 
percentage meldingen van incest groter dan in die uit de jaren zestig. Deze stijging bete
kende echter geen toegenomen aantal vermoedens van incest onder kinderbeschermers. 
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In hun reactie overheerste ongeloof, ontkenning en bagatellisering van het probleem. 
Vooral in deze periode lijkt de klassieke psychoanalyse van invloed. Sommige beschuldi
gingen werden geïnterpreteerd als gevolgen van de fantasieën en (onbewuste) verboden 
verlangens van meisjes. Deze 'oversekstheid' van een kind kon wel een reden zijn voor 
het treffen van een maatregel van kinderbescherming. Zo'n kind werd namelijk gezien 
als een gevaar voor zichzelf en van slechte invloed op andere kinderen. Tegen herhaald 
seksueel misbruik door ouders werden deze slachtoffers, ondanks de maatregelen van 
justitiële kinderbescherming, niet beschermd. 

Hiermee is een aanvulling en precisering gegeven op Nel Draijers betoog over ont
kenning en bagatellisering van incest in de kinderbescherming in de jaren zestig en 
zeventig. De door haar beschreven passiviteit van de kinderbescherming bij vermoedens 
van incest bestond waarschijnlijk vooral in de jaren zeventig. In zowel de door mij 
onderzochte oude als recente dossiers zijn wel opvallend veel gegevens te vinden die een 
ondersteuning vormen van haar stelling dat incest voor de slachtoffers zeer traumatise
rend is (zie ook Wolters 1982, Finkelhor 1984, Russell 1986, Gordon 1988, Ensink 1992; 
vgl. Van der Kwast 1963). 

De recente aandacht voor seksueel misbruik bracht minder verandering dan ver
wacht. Incest werd in de onderzochte Dordtse dossiers uit de jaren tachtig en negentig 
weliswaar vaker gesignaleerd, maar dit betekende niet dat er ook harder tegen werd 
opgetreden. In deze recente dossiers bestonden de reacties van justitiële kinderbescher
mers vooral uit medeleven, schroom en ongeloof. Vergeleken met de jaren zeventig 
werd er eerder ingegrepen, maar niet vergeleken met de jaren zestig. Als de positie van 
de melder (moeder of kind) in het gezin extreem zwak was, dan leek het optreden van 
de kinderbescherming dat ook. In zaken waarin volgens kinderbeschermers werkelijk 
sprake was van incest en men het probleem ook allerminst leek te onderschatten, werd 
vaker dan vroeger hulpeloos en terughoudend gereageerd. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de versterking van de positie van hulpverleningscliënten en justitiabelen. Uit 
mijn onderzoek blijkt vooral bij misbruik van weerloze kinderen eerder een toegenomen 
beduchtheid voor te snel en te streng optreden dan voor te traag optreden. Misschien 
heeft dit ook iets te maken met het paradoxale feit dat publieke kritiek op en procedures 
tegen kinderbeschermers die met ernstige vermoedens van seksueel misbruik niets heb
ben gedaan, zeldzaam zijn. 
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