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Archiefonderzoek: methodologische verantwoording
1.1 Onderzoeksvragen
Om meer zicht te krijgen op het vóórkomen van geweldsincidenten en de – veranderende – context
waarin geweld kon plaatsvinden van 1945-heden,
is er archiefonderzoek uitgevoerd. De
onderzoeksvragen die we met deze deelstudie wilden beantwoorden waren: wat kan op basis van de
beschikbare archiefstukken gezegd worden over 1) wat er zich aan geweld heeft voorgedaan binnen
de residentiële LVB jeugd-sector in de periode van 1945 – 2017, 2) hoe geweld heeft kunnen
gebeuren?
1.2 Methode
Dit doelonderzoek betreft historisch archiefonderzoek bij twee (rechtsvoorgangers van) instellingen
voor minderjarigen met een licht verstandelijke beperking. Hierbij is door een historicus (dr. Anton
van Renssen) in beschikbare, relevante archiefstukken gezocht naar sporen van geweld en naar
informatie over risicofactoren van geweld. Onder relevante archiefstukken vallen onder andere
jaarverslagen, interne meldingsformulieren, notulen van bestuursvergaderingen, cliëntdossiers,
notulen van teamoverleggen, dagjournaals en klachtenprocedures.
Bij de selectie van de instellingen waarbij het archiefonderzoek werd uitgevoerd, werd
gestreefd naar spreiding over Nederland, denominatie, historische periode en grootte van de instelling.
Een voorwaarde voor archiefonderzoek was dat er relevant archiefmateriaal van een instelling
aanwezig was, dat ook toegankelijk was. De eerste stap in de uitvoering van dit deelonderzoek betrof
daarom een inventarisatie van de beschikbare archieven bij alle orthopedagogische behandelcentra
(obc’s) in Nederland. Deze inventarisatie is uitgevoerd via email en telefonisch contact met
contactpersonen binnen de verschillende obc’s. Uit deze inventarisatie bleek dat relevante
archiefstukken uit de periode voor 2000 bij de meeste obc’s niet toegankelijk waren. Als redenen
hiervoor werd door de contactpersonen genoemd dat archieven geschoond waren waarbij het
materiaal was vernietigd, of dat archieven elders opgeslagen waren op onbekende of slecht
toegankelijke locaties. Alle aangeschreven obc’s hebben hun medewerking verleend bij de
inventarisatie van de status van de archieven.
Op basis hiervan is besloten de archieven van Vereeniging Kinderzorg uit de periode 19501980 en van Pameijer en Maasstad uit de periode 1980-2005 te selecteren voor onderzoek. Op deze
manier werd een groot deel van de focusperiode van 1945 tot heden bestreken. Vereeniging
Kinderzorg is de Protestants-Christelijke rechtsvoorganger van Juvent, jeugdzorgaanbieder in Zeeland.
De Pameijer Stichting en Maasstad zijn rechtsvoorgangers van Stichting Pameijer, jeugdzorgaanbieder
in Rotterdam en omstreken, zonder religieuze signatuur.
De tweede stap in de uitvoering van dit deelonderzoek betrof het zoeken en analyseren van
relevante archiefstukken van deze twee instellingen. Dit werd gedaan na goedkeuring van de instelling
en het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. De archiefstudie vond grotendeels plaats in het
Stadsarchief Rotterdam, waar het archief van de rechtsvoorgangers van de Stichting Pameijer
bewaard wordt, en in het Zeeuws Archief in Middelburg, waar het archief van de Vereeniging
Kinderzorg Zeeland ligt opgeslagen. Zowel bij de studie over Pameijer/Maasstad als bij de studie over
Kinderzorg werd contact gelegd met (oud-)leidinggevenden. Waar mogelijk voorzagen zij gevonden
documentatie van historische context die het onderzoek konden bevorderden. Vooral voor het
onderzoek naar Pameijer/Maasstad was de hulp van een oud-afdelingshoofd constructief omdat hij de
onderzochte periode bijna in zijn geheel zelf had meegemaakt. De periode die bij Kinderzorg werd
bestudeerd (1950-1980) was te lang geleden voor het voormalige afdelingshoofd om daar veel
relevante informatie over te kunnen delen.
Informatie die in het daaropvolgende archiefonderzoek werd verzameld, werd ondergebracht
in een Excel-bestand. Die informatie werd geordend naar de twee deelvragen ‘Wat is er gebeurd?’ en
‘Hoe heeft het kunnen gebeuren?’. Verder werd op deelonderwerpen de informatie chronologisch
geordend, bijvoorbeeld over gevonden geweldsincidenten, arbeidsomstandigheden, aantallen kinderen
in de instelling, plaatsende instanties, professionalisering en pedagogische uitgangspunten. Zo
ontstond een kruistabel met informatie over ontwikkelingen van diverse deelonderwerpen die per jaar
en door de tijd heen met elkaar konden worden vergeleken. Vervolgens is op basis van deze
informatie de historische ontwikkeling van diverse deelonderwerpen beschreven en vervolgens
antwoord gegeven op de twee hoofdvragen.

1.3 Opbouw van bronstudie 1
Deze bronstudie bestaat uit, achtereenvolgend, het archiefonderzoek bij Vereeniging Kinderzorg
(1950-1980) en de stichtingen Pameijer en Maasstad (1980-2005). Deze onderzoeken stellen ons in
staat een beeld te vormen van wat op basis van archiefonderzoek gezegd kan worden over geweld dat
zich voorgedaan heeft in deze instellingen. Dit beeld is gevormd op grond van de definitie van geweld
zoals door de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg omschreven. In de archieven zelf is
de term geweld niet terug te vinden. Op basis van de beschikbare archieven is ook de veranderende
context waarin geweld kon plaatsvinden in kaart gebracht. De mogelijke koppelingen tussen context
en geweld zijn door de auteurs gelegd. Het dient benadrukt te worden dat de bevindingen niet zonder
meer generaliseerbaar zijn naar andere instellingen en andere perioden.

