Huiselijk geweld

Horen, zien en
handelen!
Vooraf

H

uiselij k geweld best aat al sinds het begin van de
m ensheid. Het is een ernst ig probleem , m et schadelij ke
gevolgen voor zowel de direct e slacht offers als voor de
overige gezinsleden. Elk j aar zij n in Nederland 50.000
kinderen slacht offer van huiselij k geweld, 100.000
kinderen zij n get uige ervan. En nog eens 80.000 vrouw en
zij n slacht offer. Huiselij k geweld speelt zich echter vaak af
acht er de voordeur. De om geving heeft wel verm oedens,
m aar er is m eest al t e weinig bewij s om in act ie t e kom en.
Bij slacht offers speelt vaak schaam t e een grot e rol,
waardoor de problemen langdurig verborgen blijven.

Burgerlijk Wetboek

H

et Burgerlij k Wetboek ( art ikel 247) verbiedt ouders
sinds 25 april 2007 alles wat neigt richt ing geweld t egen
hun kinderen, ook als het opvoedkundig is bedoeld: I n de
verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders
geen geest elij k of licham elij k geweld of andere
vernederende behandeling t oe.
Aanleiding t ot deze wet wij zing was het feit dat veel ouders
hun kinderen regelm at ig ernstig m ishandelden, m aar zich
konden verschuilen acht er de corrigerende t ik . I n 2006
gingen de bureaus Kinderm ishandeling uit van j aarlij ks
ongeveer 80.000 kinderen die slacht offers werden van
m ishandeling, van wie enkele t ient allen overleden. De
wet swij ziging wil kinderen bescherm en t egen onvoldoende
zelfbeheersing van hun ouders.
Een ouder m ag een kind een t ik op de vingers geven of
het st evig vast pakken, m aar daarm ee is de grens van de
paedagogische tik wettelijk gezien wel bereikt.
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Voorbeelden in de Bijbel

W

anneer j e onbevangen j e Bij bel leest kom j e t ekst en
tegen als:
Wie zij n zoon de st ok ont houdt , haat hem , wie hem
liefheeft , t ucht igt hem (Spr. 13:24);
Ont houd een kind geen onderricht, van st okslagen gaat
het niet dood. Sla het m et de st ok, en j e redt het van het
dodenrij k (Spr. 23:13-14);
De st ok en berispingen zorgen voor wij sheid, een kind dat
niet wordt opgevoed, m aakt zij n m oeder t e schande (Spr.
29:15).
Tucht ig j e zoon, en j e hebt geen zorgen over hem , hij zal
j e vreugde geven (Spr. 29:17).
De vraag is: Geven deze bij belt ekst en j e als ouders ook
vandaag nog het opvoedkundige recht om j e kind (m et
een stok) te slaan?
Meerdere m alen gebruikt Jezus in de Bergrede de
woorden: Jullie hebben gehoord dat (dest ij ds t egen het
volk) gezegd is ... (Mat . 5: 21, 27, 31, 33, 38, 43) . Jezus
is niet gekom en om de Wet of de Profet en af t e schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen. Hij laat zien hoe het
er in het Koninkrij k der hem elen aan t oe hoort t e gaan.
Het hart van de Wet en de Profet en is: Behandel anderen
dus steeds als j e zou willen dat ze j ullie behandelen
(Mat. 7:12).
De apost el Paulus schrij ft in zij n brief aan de
gem eent eleden in Efeze: Vaders, m aak uw kinderen niet
verbit terd, m aar vorm en verm aan hen bij het opvoeden
zoals de Heer dat wil (Ef. 6:4).

Definitie van geweld

G

eweld is de aant ast ing van de persoonlij ke int egrit eit .
De grenzen
van de ander worden niet m eer
gerespect eerd. De ander wordt vernederd, gekleineerd,
geschopt , geslagen. Dat kan in licht e m at e voorkom en,
m aar eveneens ext rem e vorm en aannem en, m et de dood
tot gevolg.
Onder huiselij k geweld valt verbaal ( m et woorden), fysiek
(lij felij k)
en seksueel geweld ( incest , m aar ook
verkrachting in het huwelijk).
Geweld kom t in vele variat ies voor. Ouders kunnen
gewelddadig naar kinderen zij n, m aar kinderen ook naar
ouders. En ouders onderling, evenals kinderen onderling.
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Oorzaken en gevolgen

De oorzaken van geweld zijn velerlei:
Geweld kan een gevolg zijn van relatieproblemen.
Maar ook karakterproblemen kunnen een rol spelen.
Psychiat rische
problem at iek
voorkomend probleem.

is

eveneens

een

En niet t e verget en problem en die veroorzaakt worden
door (overmatig) alcohol- en druggebruik.
Maat schappelij ke ont wikkelingen dragen ook hun
st eent j e bij : geweld op t elevisie en op st raat geven
verkeerd voorbeeldgedrag.
Kortom, geweld is een complex probleem.
Daarnaast zijn de gevolgen van geweld vaak ernstig.
Kinderen die geweld hebben m eegem aakt lopen grot ere
kans in hun lat ere leven opnieuw m et geweld in
aanraking te komen (als dader of als slachtoffer).
Veel slacht offers kam pen m et psychische problem en.
Maar ook op het geest elij k vlak kan de schade enorm
zij n. Verwrongen Godsbeelden zij n een veel voorkom end
probleem ( bij voorbeeld: I k kan God niet als Vader zien,
want als ik aan m ij n eigen vader denk, word ik bang, ik
haat hem ! ) .

Vormen van geweld

G

lobaal gezien m aken we onderscheid t ussen lichamelijk
en geestelijk geweld. Het begrip geweld kan daarbij ruim
worden geïnterpreteerd.
Licha m elij k e
m ishandeling:
t oebrengen
van
verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij - ,
brand-, schaaf- of st eekwonden, hersenlet sel of
bot breuken als gevolg van bij voorbeeld slaan, schoppen,
hardhandig duwen, st eken, door elkaar schudden;
verst ikking; vast binden aan st oel of bed; doven van
sigaretten op het lichaam; vergiftiging.
Psychische of em ot ione le m isha ndeling:
st elselm at ig vernederen, beledigen, schelden, t reit eren,
negeren, dreigen, vals beschuldigen, acht erst ellen, het
verbieden m et anderen om t e gaan, eisen st ellen
waaraan niet kan worden voldaan. Ook als kinderen
get uige zij n van huiselij ke geweld is sprake van
psychische mishandeling.
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Verwaarlozing:
het
ont houden
van
voeding,
licham elij ke en m edische zorg, voldoende kleding, goede
hygiëne; het geven van t eveel of t e weinig m edicij nen;
negeren van behoeft en aan geest elij ke onderst euning en
hulp.
Sex uee l m isbru ik : ongewenst e sexuele handelingen
m et of in het bij zij n van personen, waaronder kinderen,
die door het slacht offer niet worden gewenst , of niet
passen bij leeft ij d of ont wikkeling, waaraan de persoon
zich niet kan ontt rekken; bet ast ing van het lichaam ;
verkracht ing; exhibit ionism e; t onen van pornografisch
materiaal.
Sche nding va n r echt en: zoals inbreuk op iem ands
privacy of zelfbeschikking door post achter t e houden,
bezoekers weg t e st uren of iem and verhinderen het huis
te verlaten.
Finan ciële uit bu it ing: bij voorbeeld door het verkopen
van eigendom m en zonder t oest em m ing of m edeweten
van de bet rokkene; iem and financieel kort houden;
diefstal van persoonlijke goederen. (Hoorn)

Signalen

D

e zorgen over of verm oedens van huiselij k geweld
kunnen ont st aan t ij dens j e bezoek aan een gezin. Je
m erkt dat er iet s aan de hand is, waarvoor j e geen
gerustst ellende verklaring kunt vinden. Stel j ezelf dan de
volgende vragen:
Wat zijn de signalen?
Wanneer is de zorg ontstaan?
Waardoor is de zorg ontstaan?
Hoe vaak komen de signalen voor?
Wanneer komen de signalen voor?
Veranderen de signalen in intensiteit?
Is het aantal signalen toegenomen?

Wat als je je zorgen maakt?

J

e kunt nat uurlij k het gevoel hebben dat j e j e m et
anderm ans zaken bem oeit . Het belang van het slacht offer
staat echter voorop. Er moet hulp worden geboden!
Probeer in een gesprek j e zorgen bespreekbaar t e
m aken. Gebruik niet het woord m ishandeling , m aar leg
de nadruk op de zorg die j e hebt om het betreffende
gezinslid.
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Probeer de ander( en) ert oe t e bewegen om hulp t e
zoeken.
Wanneer j e zorgen voldoende worden gedeeld en de
ander( en) passende hulp willen kun j e hen wij zen op de
m ogelij kheden van diverse vorm en van hulp (zie 1.4:
Adreslijst van Hulpverlenende Instanties).
Wanneer het om kinderm ishandeling gaat en ouders
weigeren de nodige hulp te zoeken voor hun kind(-eren),
of niet bereid dan wel in st aat zij n t ot vrij willige
hulpverlening en j e zorgen blij ven best aan, overleg dan
de sit uat ie m et het SGJ Toegang ( t el. 033- 4753300) . Bij
SGJ Toegang kun j e geen m elding doen, m aar j e kunt
daar wel j e zorgen bespreken en overleggen wat
vervolgst appen kunnen zij n. Je kunt m et j e zorgen ook
terecht bij het Advies- en Meldpunt Kinderm ishandeling
(AMK - tel. 0900-1231230).
Nat uurlij k kun j e bij j e zorgen ook kij ken op de websit e
www.wat kanikdoen.nl of advies vragen aan onze eigen
werkgroepen: Paal 13 en/ of PPP. Geheim houding is
verzekerd!

Tenslotte

H

et m oge duidelij k zij n: hoe eerder er hulp wordt
gevraagd door de ouders of door de om geving, hoe bet er
het is. Denk dus niet t e snel dat iedereen wel eens een t ik
uit deelt en dat het wel weer over zal gaan; of dat de
dominee het vast al weet en jij dus niets hoeft te doen. Als
onderzoek iet s uitwij st dan is het wel dat slacht offers en
daders behoeft e hebben aan st eun. Dat bet ekent : Horen,
zien en handelen!
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