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Het was op een oktobermor-
gen in Maastricht, zo’n zes 
jaar geleden, dat ik prof. dr. 
Dries van Dantzig hoorde 
vragen: ‘Waar blijft de bui-
tenparlementaire oppositie 
ten behoeve van kinderen 
die slachtoffer zijn van kin-
dermishandeling?’. Hij ver-
wees naar de homo-emanci-
patie en de vrouweneman-
cipatie, maar zag het probleem dat kinderen 
en zeker mishandelde kinderen niet van-
zelfsprekend de mogelijkheid hebben om 
krachtig voor zichzelf op te komen.
 Ik heb die handschoen opgepakt. Gedrieën 
– samen met Jan Willems, wiens proef-
schrift Wie zal de opvoeders opvoeden?
onderwerp van die bijeenkomst was – heb-
ben wij RAAK opgericht, de Reflectie- en 
Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. 
Als een actiegroep met een manifest met 
tien eisen, dat in november 2000 is aange-
boden aan de Tweede Kamer.
 Dries zette al zijn ervaring en deskun-
digheid in voor RAAK, gebruikte zijn uit-
gebreide netwerk en opende deuren die 
anders gesloten bleven. Hij had charisma en 
charme – ‘Goh, mevrouw Vliegenthart, wat 
hebt u een mooi pakje aan!’.
 Zijn betrokkenheid bij de aanpak van kin-
dermishandeling is ongetwijfeld gestoeld 
op zijn ervaringen als psychiater. Hij heeft 
te veel mensen behandeld die in hun jeugd 
beschadigd waren en hun hele leven bezig 
waren om dat een plaats te geven. Dries 
van Dantzig benadrukte in zijn hele aanpak 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor de opvoeding: ouders moesten daar-
mee niet alleen gelaten worden. In die zin 
sloot zijn opvatting aan bij de benadering 
van Jan Willems en mij vanuit het kinder-
rechtenconcept: de overheid heeft met het 
kinderrechtenverdrag uitdrukkelijk de taak 
op zich genomen om kinderen een respect-
volle en geweldloze opvoeding te garande-
ren.
 Hij ging ervan uit dat iedereen 
tegen mishandeling is en dat het daarom 
vanzelfsprekend is dat ook iedereen wil bij-
dragen aan het voorkomen van kindermis-
handeling. Met professionele en vrijwillige 
hulp van een groep betrokken mensen uit 
de wereld van reclame en publiciteit is RAAK
erin geslaagd de aanpak van kindermishan-
deling expliciet op de politieke agenda te 
zetten. Dat blijkt uit de relevante passages 
uit de regeerakkoorden van Balkenende I en 
Balkenende II.
 Van Dantzig had ook een directe bood-
schap voor allen die in jeugdzorg, onderwijs, 
gezondheidszorg of kinderbescherming 
voor en met kinderen werken: doe wat je 
moet doen! Dat op de eerste plaats. En ver-
volgens: als de omstandigheden, regelin-

gen of financiën het je niet 
mogelijk maken om te doen 
wat je moet doen, dan ben je 
tegenover de kinderen ver-
plicht om dit als klokkenlui-
der naar buiten te brengen 
en daarop je management 
en je overheid aan te spre-
ken.
 Dries is beloond voor 
zijn werk voor RAAK. In 2002 

kreeg hij de J.W. Brouwerprijs voor innova-
tieve projecten ter bestrijding van kinder-
mishandeling, en in 2004 ontving hij de 
Clara Wichmann Penning van de Liga voor 
de Rechten van de Mens.
 Dries van Dantzig was een bijzonder 
mens. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt en moedige keuzes gemaakt, 
hij was betrokken bij het verzet. Hij heeft 
zijn nek uitgestoken binnen de psychiatrie 
met zijn streven naar de popularisering 
van de psychotherapie en de versimpe-
ling van de psychoanalyse. Het Nederlands 
genootschap van psychotherapeuten had 
hem bijna geroyeerd. Hij heeft zich gema-
nifesteerd als overtuigd atheïst. Hij heeft 
de laatste jaren van zijn leven met voor 
zijn leeftijd onbegrijpelijke energie inge-
zet voor de vermaatschappelijking van de 
opvoedingsverantwoordelijkheid. Dat alles 
getuigt van moed, de eigenschap die ik in 
mensen het meest bewonder.

Stan Meuwese
Directeur Defence for Children International 
en bestuurslid van RAAK

Dries van Dantzig (1920-2005): charisma, charme en betrokkenheid
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