
In memoriam Dries van Dantzig, voorzitter RAAK

(Gouda, 23 december 1920 � Amsterdam, 8 november 2005)

Namens RAAK uitgesproken door Jan Willems

�Wij dragen als gemeenschap � en daarom ieder van ons als individu �

gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen, burgers in

wording.� � Dries van Dantzig.1

Begraafplaats Westgaarde, Amsterdam, 12 november 2005

Dries is nu een heavenly creature. Dat wil zeggen als er een hemel is. En als die er is, dan

zit Dries daar nu verschrikkelijk te genieten van zijn ongelijk in het ondermaanse op dit �

ene � punt.

In dat ondermaanse schreef Dries veel prachtige filmbesprekingen. Een zo�n film was

Heavenly creatures (die waren wat minder hemels maar die waren dan ook nog niet in de

hemel). In zijn bespreking van die film (nu tien jaar geleden) verzuchtte Dries: �Maar wie

zal de opvoeders opvoeden?�2

Dat was een retorische vraag, maar net als Dries vond ik eigenlijk dat daar toch

hoognodig een antwoord op moest komen. Ik schreef daar een boek over, en stuurde dat

Dries toe. De titel van dat boek � Wie zal de opvoeders opvoeden?, met vraagteken en al

� had ik immers van Dries gepikt. Zonder toestemming te hebben gevraagd. En het

katholiek opgevoede jongetje in mij bedacht dat dat met het toesturen van het boek wel

was goedgemaakt. Korte tijd later kwam Dries naar Maastricht om kennis te maken. Dat

was in maart 1999. En in oktober van dat jaar nodigde ik Dries uit om te spreken op een

                                                       
1 A. van Dantzig, �Woord vooraf,� in: Paul Baeten en Jan Willems, De maat van kindermishandeling;
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congres in Maastricht over dat boek. Een congres met de titel: �Wie zal de opvoeders

opvoeden?� Dat was het begin van RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak

Kindermishandeling). Dries sprak over de emancipatie van vrouwen, van homo�s en de

uitblijvende emancipatie van kinderen � en ouders. Wie neemt het voor hen op, als zij

zelf te jong of te beschadigd zijn? S tan Meuwese,  dir ect eur van Def ence f or Chi ldren

I nt ernat ional - Nederl and, voelde zich aangespr oken door  de woor den van Dri es,  en riep

begin 2000 deskundi gen en bel angst el l enden bij een. RAAK was gebor en.  Dries, Stan en ik

gingen actievoeren. Waarschijnlijk waren wij de eerste actiegroep in Nederland met zo�n

hoge gemiddelde leeftijd. Een RAAK-manifest werd opgesteld en in november 2000,

rond de dag van de rechten van het kind, aan kamerleden aangeboden. Woordvoerders

over jeugd namen het in ontvangst onder het oog van de camera�s. Net buiten de

microfoon zei Dries me: �Wat zijn kamerleden tegenwoordig toch jong.� En ik zei

zachtjes terug: �Wat zijn actievoerders tegenwoordig toch oud.� Ik wist toen nog niet hoe

jong Dries zichzelf voelde � geestelijk 18 heeft hij zich tegenover mede-RAAK-

bestuursleden ooit eens laten ontvallen. Daarna kwam de grote reclamecampagne om

kindermishandeling op de politieke agenda en in het regeeraccoord te krijgen, de media-

week over Geheim geweld, het wetsvoorstel van minister Donner over het verbieden van

slaan en vernedering in de opvoeding. Maar vooral � de eeuwige verdienste van Dries: de

Regio�s RAAK. In de RAAK-regio�s wordt onderzocht of instanties kunnen doen wat zij

moeten doen om kindermishandeling te voorkomen en voorkomende gevallen zo snel

mogelijk te vinden; welke tekorten en knelpunten er zijn in de zorg voor ouders en

kinderen, en hoe die zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgelost. Dries zal de uitkomst

van dat onderzoek, volgend jaar, niet meer meemaken. Maar die zal niet zo heel veel

verschillen van wat hij Den Haag al van tevoren had kunnen vertellen.

Van Hugo de Groot is gezegd dat hij als een man is geboren. Grotius vir natus est. Men

vond hem vroeg wijs, een wonderkind. Dries is voor mij een wondermens. Wijs vond ik

alles wat ik van hem las. Wijs vond ik alles wat hij op de vele lezingen die hij gaf, zei. En

wijs, heel wijs, vond ik de manier waarop hij het zei. Een wondermens zoals hij de
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RAAK-regio�s voor de Haagse hellepoort heeft weggesleept. Een wondermens zoals hij

op TV zijn missie en de RAAK-boodschap uitdroeg. Een wondermens zoals hij mensen

bezielde, troost en kracht gaf. Veel te jong is hij gestorven. Het voelt als onrecht dat

anderen die zoveel minder te melden en te geven hebben, zoveel langer mogen

doorleven. In dat onrecht zal RAAK niet berusten, want daar is RAAK RAAK niet voor.

RAAK gaat door met de missie van Dries. Die missie is de aanpak van

kindermishandeling als aanklacht tegen een maatschappij die tegelijk weet en niet weet

dat de kwaliteit van de samenleving staat en valt met de opvoeding van kinderen. En dat

de kwaliteit van die opvoeding staat en valt met het welzijn en de geestelijke gezondheid

van opvoeders. De emancipatie van ouders en kinderen staat in de startblokken. Dries,

wees gerust, het kan niet anders gaan dan zoals jij het voorzag. Je hoort me of je hoort me

niet. Maar als er een hemel is, dan is er nu één heavenly creature die kan rusten in vrede.


