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Misbruik kinderen binnen
het gezin vaak niet gezien
hoort nergens thuis’ beginnen er binnenkort drie nieuwe centra voor
slachtoffers en plegers van huiselijk
geweld en kindermishandeling, in
Brabant, bij Rotterdam en in Kennemerland. Hierin werken verschillende experts en hulpverlening samen.
Het idee is dat probleemgezinnen zo
makkelijker om hulp kunnen vragen
en dat er één aanpak komt voor het
hele gezin.

HUISELIJK GEWELD

GroenLinks wil dat er
centra komen, die zich
uitsluitend richten op
misbruikte kinderen.
Wendelmoet Boersema
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Ondersneeuwen
Hulpverleners missen te vaak signalen van seksueel misbruik van kinderen binnen de familiekring. Daarom
is meer kennis nodig, ondergebracht
in speciale expertisecentra, bepleit
GroenLinks.
De oppositiepartij krijgt bijval van
deskundigen. “Bij een vermoeden
van misbruik is het soms alsof de
hulpverlening vooral praat met de kapiteins in de stuurhut, de ouders, terwijl de kinderen in het lekkende ruim
zitten. De vraag moet zijn of je die
niet beter tijdelijk van boord kunt halen”, zegt psycholoog en orthopedagoog Harriet Hofstede, die dertig jaar
ervaring heeft met diagnose en behandeling van misbruikte kinderen.
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum concludeerde onlangs dat professionals
seksueel misbruik veel minder vaak
constateren dan verwacht mag worden, op grond van onderzoek onder
de kinderen zelf. Ook uit ander recent
onderzoek blijkt hoezeer hulpverleners worstelen met de interpretatie
van signalen van misbruik.
Dat leidt tot te weinig meldingen;
en naar de meldingen die er wel zijn
komt te weinig onderzoek. Voor misbruik van kinderen binnen kerk,
sportclubs en jeugdzorg is recent wel
veel aandacht geweest, ook van onderzoekscommissies, maar de grootste groep slachtoffers blijft zo onderbelicht, aldus GroenLinks-Kamerlid
Kathalijne Buitenweg.
Ieder jaar hebben volgens de Nationaal Rapporteur 62.000 kinderen in
Nederland voor het eerst te maken
met seksueel geweld. Bij ruim 70 procent van hen is de pleger een familielid of een goede bekende.

Kathalijne Buitenweg

Bij 70 procent van de
misbruikte kinderen
is de pleger familie
of een goede bekende
‘De belangen van de
misbruikende ouder
en het kind zijn
zeker niet hetzelfde’
Aan de politieke wil om huiselijk geweld en kindermisbruik aan te pakken, ontbreekt het dit kabinet niet.
Drie miljoen hebben de ministers
Sander Dekker (Rechtsbescherming)
en Hugo de Jonge (VWS) ervoor uitgetrokken. Onder het motto ‘Geweld

Maar er is dus een keerzijde, waarschuwen experts: het belang van het
misbruikte kind dreigt onder te
sneeuwen. Ook de Nationaal Rapporteur wees hier recent op. Deze instantie waarschuwde meerdere keren dat
gespecialiseerde zorg door de decentralisatie en bezuinigingen onder
druk staat.
GroenLinks pleit daarom vandaag
bij het kabinet voor de oprichting van
expertisecentra die alleen gericht zijn
op seksueel misbruik van kinderen,
naast de brede centra. Deze specialisten zouden ook kunnen adviseren
over zaken als uithuisplaatsing. “Seksueel misbruik van kinderen, vooral
binnen gezinnen, is een heel hardnekkig probleem”, zegt Kamerlid
Buitenweg. “De signalen zijn moeilijk te lezen en fysiek bewijs is er vaak
niet. Soms worden kinderen ook niet
geloofd. Misschien is er ook angst
voor onterechte beschuldigingen.
Juist daarom is specialistische kennis
zo nodig.”
“Voorop gesteld: bij dit onderwerp hoopt altijd iedereen dat het
meevalt”, zegt psycholoog Hofstede.
“Alleen dat al leidt tot onderschatting van het probleem. Ouders die
misbruik plegen hebben bovendien
vaak zelf meerdere problemen zoals
stress en geldgebrek of een problematische jeugd. Het is een kenmerk
van plegers dat ze zielig doen en de
schade van hun daden bagatelliseren.”
Hulpverleners herkennen plegers
daardoor niet altijd of zetten in op
hulp voor het hele gezin. “Maar de
belangen van de misbruikende ouder
en het kind zijn zeker niet hetzelfde.”
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Moet Rutte een andere
Haagse toko zoeken?

A

l bellend, append en
netwerkend houdt
premier Mark Rutte al
drie kabinetten bij elkaar. Soms smeedt hij
daarbij bondgenootschappen op
onverwachte locaties. Net nu er
een periode aankomt waar hij die
hard nodig heeft, dreigt hij één
ervan kwijt te raken: eethuisje
Soeboer aan de Brouwersgracht in
het centrum van Den Haag.
Dat wordt met sluiting bedreigd,
als gevolg van een ruzie tussen de
eigenaar en de gemeente Den
Haag over een vestiging van Soeboer elders in Den Haag, in Moerwijk. Geeft de rechter de eigenaar
ongelijk, dan is dat het einde van
dat ﬁliaal, alsook van Ruttes favoriete eetplek en een waarlijk Ruttiaanse traditie.
Rutte gaat er privé graag eten.
Volgens het personeel bestelt hij
altijd hetzelfde. “Kroepoek en
pindasaus, daarna nasi goreng en
gado gado. En niet te vergeten de
balletjes”, vertelde het personeel
eens op de radio. “We proberen
hem weleens over te halen iets
anders te proberen, maar nee.”
Het simpele eethuisje heeft de afgelopen jaren voor de premier
ook een andere functie gehad: hij
maakte er geregeld de oppositieleiders uit de Tweede Kamer het
hof, als hij op cruciale momenten
weer eens steun nodig had in de
Eerste Kamer. Of toen hij na het
korte bestaan van zijn eerste kabinet op zoek moest naar nieuwe
coalities.
Dan krijgen fractieleiders van andere partijen de ‘Soeboer-treatment’. Het is diplomatie op zijn
Ruttes: de premier nodigde fractieleiders als Diederik Samsom
(PvdA) Alexander Pechtold (D66)
of Emile Roemer (SP) niet uit in
zijn oﬃciële werkkamer op het
Binnenhof. Hij charmeerde ze op
een heel andere manier, door ze
mee te nemen naar zijn eigen favoriete eettentje.

Rutte-I gesmeed

Giel Beelen is zijn rijbewijs nu écht kwijt
Hoe kun je achter het stuur blijven zitten terwijl je rijbewijs is
ingetrokken? Dj Giel Beelen bedacht een slimmigheidje, maar
de rechter trapte er niet in.
Twee jaar geleden werd Veronica-radiopresentator Giel Beelen
gesnapt voor rijden onder invloed. “Dom. Nu op de blaren zitten”, verklaarde hij direct via
Twitter. Wellicht was Beelen
vergeten dat hij een paar jaar
daarvoor ook al was veroordeeld
voor dezelfde overtreding. Dat
maakte de blaren een stuk pijnlijker dan de dj had voorzien.
Want wie twee keer nat gaat,
moet zijn rijbewijs inleveren.
Dat betekent opnieuw een serie

rijlessen en de plicht examen af
te leggen. En dat was precies de
straf die de rechter hem oplegde.
Plus een boete van 750 euro.
Dat bedrag zal Beelen misschien
niet verontrusten. Maar een dj
die in alle vroegte naar het werk
moet vanwege zijn populaire
ochtendshow, heeft het niet
makkelijk zonder rijbewijs. En
daarom bedachten Beelen en
zijn advocaat een truc: ze gingen
in hoger beroep.
En zo kwamen ze bij het gerechtshof, waar de raadsheren
uiteraard vroegen: “Dus u bent
het niet eens met de straf?”
Maar dat was niet aan de orde,
verzekerde de advocaat. De eni-

ge reden om in hoger beroep te
gaan, was dat de straf daardoor
nog niet inging. Ofwel, Beelen
kon gewoon autorijden.
De dj rekende er op dat het hoger
beroep wel even zou duren, precies de tijd die hij nodig had voor
zijn rijlessen en -examen. Zodra
hij was geslaagd, zou hij het hoger beroep intrekken. Ben je betoeterd, antwoorden de raadsheren, hiervoor is het Nederlands
rechtssysteem niet bedoeld. Verzoek afgewezen.
Daar liet Beelen het niet bij: hij
ging naar de allerhoogste rechter, de Hoge Raad. Die bevestigde
gisteren het vonnis. Beelen moet
dus toch maar snel rijles nemen.

In Soeboer voerden Rutte en
PvdA-leider Diederik Samsom
hun eerste gesprekken over een
kabinet van VVD en PvdA. Dat
Rutte zo’n eenvoudig eethuisje
uitzocht maakte diepe indruk op
Samsom. De witte tegels op de
vloer, het interieur dat al dertig
jaar niet is veranderd – zelfs in
Den Haag worden zulke toko’s
steeds zeldzamer. Een hoofdgerecht kost er 10,50 euro en de
menukaart is altijd dezelfde. “We
dronken bier uit het ﬂesje”, vertelde Samsom daar later tegen anderen over.
Op een of andere manier wist
Rutte bij elke politieke tafelgenoot de indruk te geven dat hij
slechts voor één keer zijn geheime adresje deelde. Samen togen
ze dan naar de Brouwersgracht,
ver genoeg van het Binnenhof om

zeker te zijn dat de pers niet op de
loer lag.
D66-leider Alexander Pechtold
ontdekte pas jaren later dat hij
niet de enige was geweest. “Daar
neemt hij ons dus allemaal mee
naartoe”, concludeerde Pechtold
achteraf, toen hij een andere politicus hoorde opscheppen. Zelf
had de D66-leider in Soeboer gegeten om te praten over gedoogsteun van D66 voor het kabinet
Rutte-II, tijdens de economische
crisis.
Soeboer is niet het enige Indische
restaurant met een zekere politieke faam. Het voorheen-sjieke
Garoeda, op de hoek van het Bin-

TOP-3 VAN RUTTE’S
FAVORIETE TOKO’S
1. Soeboer, voor politieke intimi
2. Garoeda, voor gewone etentjes
3. Poentjak, voor vrienden

Soeboer, een eethuisje
in het centrum van Den Haag.

nenhof, gebruikt Rutte ook weleens voor etentjes. Ook daar gaat
het niet goed mee, zeker niet nadat de inspectie er een nasi koening aantrof die vanwege de vele
bacteriën bijna kon wandelen.
Het restaurant staat te koop; de
eigenaar wil ervan af.
Blijft over Ruttes derde Indische
eettentje, Poentjak, nog eenvoudiger dan Soeboer. Rutte heeft er
naar verluidt nog nooit een politicus uitgenodigd. Poentjak is exclusief voor vrienden. Tijdens de
kabinetsformatie van 2017 liet
Rutte naar verluidt een keer alles
uit zijn handen vallen, omdat zijn
vaste eetclub wachtte.

Papegaaien
De rechter heeft Soeboer en de
gemeente nog een week de tijd
gegeven hun conﬂict op te lossen.
Soeboer heeft de dependance van
de gemeente gehuurd en zonder
vergunning verbouwd. Een van de
twistpunten is een volière voor
papegaaien. Het hele Soeboer-imperium staat nu op instorten.
Hulp vragen aan de premier wil
de eigenaar niet, zei hij tegen lokale media. “Ik denk niet dat hij
daar zijn vingers aan gaat branden.”

