
Vrees voor valse beschuldigingen door 'poppenvilla'
 
'Poppenspel zegt niks over kindermishandeling'
 

Het Liliane-poppenhuis dat
kindermisbruik zou kunnen onthullen.
FOTO KOEN VERHEIJDEN

ROTTERDAM
Poppenhuizen om
kindermishandeling mee op te
sporen veroorzaken ophef. 240
basisscholen hebben een
poppenvilla cadeau gekregen van
een anonieme sponsor. Ouders
vinden het maar niks en zijn bang
vals te worden beschuldigd. Ook
deskundigen zijn sceptisch.

IRIS VAN DEN BOOM

Ze staan op de gang, in de klas of
in het spreekkamertje van de
speltherapeut. Zijn van blank hout,
met open ramen, een deur en een
trap en nodigen uit tot één ding:
spelen met poppen. De Liliane-
poppenvilla's overspoelen de
Nederlandse basisscholen tot grote
speelvreugde van kinderen.

Maar de achterliggende gedachte
leidt tot ophef. De poppenhuizen
zouden leerkrachten kunnen
helpen bij hun 'niet-pluis-gevoel'.
Een gevoel op basis waarvan ze
aan de bel moeten trekken bij
collega's, ouders en uiteindelijk zo
nodig bij het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.

,,De poppenhuizen zijn een mooie
manier voor leerkrachten om naar
hun kinderen te kijken. Om hen
beter te begrijpen en zo nodig
deskundigen te raadplegen,'' zegt
Dick Hattenberg,
programmamanager van de
Stichting Leerzorg Almere. Hij is zo
enthousiast over de Liliane-
poppenvilla's dat hij er drie heeft

bijbesteld, gesponsord door de
Rabobank. ,,Het sluit aan bij de
verplichting van scholen volgend
jaar te werken volgens het protocol
Melding Kindermishandeling.''

Met ingang van komend jaar
moeten leerkrachten bij
vermoedens van
kindermishandeling of -
verwaarlozing het stappenplan
volgen van het landelijke protocol.
Na signalering moet verplicht
worden overlegd met collega's en
zo nodig een deskundige worden
gewaarschuwd.

De Maastrichtse
poppenhuisontwerpster Liliane
Limpens dacht handig aan te haken
bij invoering van het protocol op
scholen, door 240 van haar
poppenvilla's beschikbaar te
stellen. Het 'duurzaam ontworpen'
poppenhuis - 993 euro per stuk -
wordt voor de scholen betaald door
een anonieme 'donor' zoals
Limpens het zelf noemt. ,,Kinderen
die opgaan in het poppenspel,
kunnen aan leerkrachten (subtiele)
signalen van nood afgeven. Ze
hoeven niet persoonlijk te verraden
of te ontmaskeren, dat doen de
poppen voor hen,'' zo staat in de
begeleidende brief.

En juist dat laatste schiet bij
verontruste ouders in het verkeerde
keelgat. Op het forum van
oudersonline.nl, de grootste
Nederlandse internetgemeenschap
voor ouders, buitelen de reacties
over elkaar heen. ,,Ik vind dit soort
methodes altijd nogal gevaarlijk,
leerkrachten die door middel van dit
soort dingen iets willen opsporen
waar ze geen verstand van
hebben.''

Te vaag

,,Ik vind dit poppengedoe ook
complete onzin, veel te vaag om
iets aan op te hangen. De Barbies
van mijn dochter zijn soms akelige
heksjes die ruzie maken, schelden

en slaan. De ironie wil dat ze de
meeste ruziemaaktechnieken en
scheldwoorden op school heeft
geleerd.''

,,Ik vind dat ze tegenwoordig veel
te snel een niet-pluis-gevoel
hebben en ze laten hun eigen
fantasie er lustig op los. Twee
woorden: Oude Pekela,'' zo verwijst
een ouder op het forum naar de
affaire uit 1987 in Oude Pekela.
Een clown zou kinderen hebben
meegelokt voor allerlei
seksspelletjes. Uiteindelijk bleken
de verhalen onwaar en het gevolg
van massahysterie.

,,Ouders zijn erg bang dat er bij
kinderen dingen worden gezien, die
er niet zijn. Dat ze misschien wel
vals worden beschuldigd,'' zegt
hoofdredacteur Justine Pardoel van
oudersonline.nl. ,,Ook ikzelf ben
bezorgd dat door de invoering van
het protocol Melding
Kindermishandeling straks veel te
veel wordt gemeld.''

Liliane Limpens liet aan
oudersonline.nl weten dat ze heel
veel professionals spreekt, maar
nog nooit heeft gehoord dat dit
soort fouten wordt gemaakt. ,,Ik
heb alleen maar goede
bedoelingen. Net als de gulle gever
van de poppenvilla's gaat het mij
om kinderen in de knel.''

Geschrokken van alle kritiek heeft
Limpens haar site
vroegsignaleringmetpoppenvilla.nl
uit de lucht gehaald. ,,De ophef is
overbodig, want ik heb mijn
doelstelling aangepast,'' zo laat ze
weten. De villa is nu bedoeld voor
'de sociaal-emotionele ontwikkeling
bij jonge kinderen'.

Boos

Forensisch psycholoog Henry
Otgaar aan de universiteit van
Maastricht maakt zich boos dat er
nog steeds mensen zijn die denken
dat poppen nuttig zijn voor het
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signaleren van kindermishandeling.
,,Internationaal onderzoek heeft
onlangs nog vastgesteld dat
poppen of tekeningen niet helpen
de waarheid te achterhalen bij
mishandeling of seksueel misbruik.
Sterker nog, de hulpmiddelen
vergroten de kans op valse
meldingen.''

Volgens de gedragsdeskundige
snappen kinderen onder de 8 nog
niet dat de poppen hun eigen
lichaam kunnen
vertegenwoordigen. ,,Uit hun spel
kun je niets afleiden over de
realiteit. Poppen die op elkaar
intimmeren? Het is normaal
spelgedrag.''

,,
'Kinderen hoeven mishandeling nu

niet zelf te verraden, dat doen de
poppen wel voor hen'
Begeleidende brief bij de
‘poppenvilla’,,
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