
 1 

 



 2 

 



 3 

Leidsch Dagblad over Katwijkse hervormden: Kinderen slaan is goed 

Gepubliceerd op 13 november 2011, 19:52  

KATWIJK - Ouders moeten een tegendraads kind slaan en wie dat niet doet, gaat in tegen de wil van God. 

Die boodschap brengt de nieuwsbrief van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk. Strafbaar, vinden 

organisaties van jeugdbeschermers. „Een vrijbrief voor het gebruik van geweld.”  

De zaak doet denken aan de rel rond de Amersfoortse predikant Goldschmeding. Die kreeg in 2009 problemen 

met justitie en jeugdzorg nadat hij in preken de ’corrigerende tik’ had verdedigd. In de Hervormde Nieuwsbrief 

gaat het echter over meer dan alleen een tik. De verhandeling van dominee A. Vlietstra volgt op een gelukswens 

aan een Katwijks echtpaar dat net hun vijfde kind heeft gekregen. Hij haalt teksten aan uit de zeventiende 

eeuw die ’beslist nog niet uit de tijd zijn’. Als een kind zondigt is ’kastijding’ (lichamelijke bestraffing of slaag) 

een noodzakelijk antwoord, houdt Vlietstra de gelovigen voor. Een ouder kind mag zwaarder worden gekastijd 

omdat dat meer kan verdragen. Kinderen die ’obstinaat’ zijn moeten zelfs ’scherp gekastijd’ worden. „Een zware 

misdaad en gruwel moet niet zacht worden bestraft.” 

Onacceptabel, schadelijk en strafbaar, vinden zowel het Nederland Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling en de stichting Defence for Children. Het slaan of pijn doen van kinderen is in Nederland 

verboden. 

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/duinenbollen/article12410003.ece 

 

 

 

 

TROUW : Ouders moeten een 'zondig' kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. 

Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk  

Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem 'beslist nog niet uit de tijd zijn'. Als 

een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord. Als de ouders dat niet doen, gaan ze in tegen de wil 

van God, is zijn mening. Dit meldt het Leidsch Dagblad. 

 

De dominee geeft zijn opdracht in de Hervormde Nieuwsbrief, nadat hij een Katwijks echtpaar feliciteert met 

de geboorte van hun vijfde kind. Het blijft voor hem niet bij een tik. Een ouder kind moet zwaarder lichamelijk 

worden bestraft als het zondigt. Halstarrige kinderen moeten zelfs 'scherp gekastijd' worden. 'Een zware misdaad 

en gruwel moet niet zacht worden bestraft'. 

 

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for 

Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onacceptabel, schadelijk en strafbaar. 

De PvdA, de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, heeft de staatssecretarissen van Volksgezondheid en 

van Justitie schriftelijk gevraagd om opheldering. Kamerlid Khadija Arib wil weten wat de bewindslieden van 

de uitspraken van de predikant vinden. Volgens haar roept de dominee op tot mishandeling van kinderen. Arib 

wil ook weten wat de bewindslieden concreet gaan ondernemen 'om deze dominee te stoppen'. 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3032263/2011/11/14/Dominee-Sla-zondig-

kind.dhtml 
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Katwijkse dominee wil pak slaag voor 'zondig kind'  
 

14 november 2011 12:57  

 

KATWIJK - Ouders moeten een 'zondig' kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. 

Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk, meldt het Leidsch Dagblad.  

  

Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem ''beslist nog niet uit de tijd zijn''. Als 

een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord. Als de ouders dat niet doen, gaan ze in tegen de wil 

van God, is zijn mening. 

 

De dominee geeft zijn opdracht in de Hervormde Nieuwsbrief, nadat hij een Katwijks echtpaar feliciteert met 

de geboorte van hun vijfde kind. Het blijft voor hem niet bij een tik. Een ouder kind moet zwaarder lichamelijk 

worden bestraft als het zondigt. Halstarrige kinderen moeten zelfs ''scherp gekastijd" worden. ''Een zware 

misdaad en gruwel moet niet zacht worden bestraft." 

 

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for 

Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onacceptabel, schadelijk en strafbaar. 

 

De predikant zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het Leidsch Dagblad een citaat uit het verband heeft 

gerukt. Vlietstra benadrukt er in de kerkbode van de kerk in Katwijk "slechts is geciteerd" uit werk van 

voormalig predikant Jacobus Koelman (1632 - 1695). 

 

"Aan de citaten heb ik geen enkele conclusie verbonden", vertelt de dominee. "Bovendien, wie de woorden van 

Koelman in het verband leest, ziet dat hij spreekt in liefde. Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot 

lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook distantieer ik mij ten enenmale." 

 

http://www.nu.nl/binnenland/2667137/katwijkse-dominee-wil-pak-slaag-zondig-kind.html 

 

 

 
 

                             Spotprent in de Katwijksche Post  (17/11/2011) 
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DJK - commentaar: Ik ken dominee Vlietstra, en ben het van harte met hem eens. Het is telkens 

weer ontstellend hoe iemands woorden en uitspraken uit hun verband gerukt kunnen worden. 

Daarnaast kon de redactie van de Katwijksche Post het niet laten om een spotprent te plaatsen. 

Wanneer je een stuk inzend met commentaar over een ‘coming out’ homodominee Dirk Van 

Duijvenbode, dan wensen zij dit niet te plaatsten vanwege sommige scherpe opmerkingen die er in 

staan. Maar wanneer het een gerespecteerd plaatselijke dominee betreft, dan mag er best een beetje 

gespot en gehoond worden. Daarnaast mocht iedereen zijn gal spugen over dit onderwerp op de 

website van het Leidsch Dagblad, maar als je het voor hem en zijn standpunt wenste op te nemen 

wordt je reactie pas een dag later geplaatst. Over vervolgingen gesproken! Ons land gaat ten onder 

vanwege een gebrek aan orde en tucht. Men heeft meer oog voor de dader dan het slachtoffer, meer 

oog voor de schuldenaar dan de schuldeiser. De dwaasheid gekroond! Vorige week werd in 

Nieuwegein een schooldirecteur aangeklaagd door een ouder van een halsstarrig kind, waarop de 

directeur door de politie op school in de klas voor het oog van alle kinderen werd gearresteerd. Het 

zal je maar gebeuren! 

 

http://nos.nl/video/312547-adjunctdirecteur-in-cel-na-aangifte-leerling.html 

 

Bijna heel Nederland was verbaasd en geschokt over hoe dit kon gebeuren. Kennelijk hebben velen 

nog wel een geweten dat innerlijk aangaf dat dit niet kan en mag, (Rom. 2:14-15). Maar het is 

gebeurd, en waar zal het eindigen? Vervloekt is het land wiens koning een kind is. Op deze wijze 

staan onderwijzers altijd met hun rug tegen de muur. Ook de onderwijzers van onze kinderen zullen 

het wellens bij het verkeerde eind hebben, maar ook zij doen hun werk met al hun gebreken. Op dit 

punt moeten onze kinderen hun onderwijzers kunnen vergeven, wanneer ze eerlijk aangeven een 

verkeerd oordeel te hebben gemaakt. Ouders dienen hun kinderen ook daarin op te voeden en voor 

te leven. Net als vaders en moeders zitten onderwijzers er ook weleens naast. Wat heb ik een pest 

aan mensen die hun kinderen telkens de hand boven het hoofd houden, door te zeggen dat hun 

kinderen sommige dingen nooit zullen doen. Ik zelf heb altijd tegen de meesters en juffrouws van 

m’n kinderen gezegd, dat wanneer er iets is, zij ze gerust mogen aanpakken. Daar hoefden ze mij 

niet voor te bellen. Om dat te kunnen zeggen moet men uiteraard wel vertrouwen in de school 

hebben. Mijn schoonvader vertelde me eens dat hij één keer een pak op zijn hier en daar van zijn 

meester had gekregen toen hij wat had uitgehaald. Hij had het niet tegen z’n moeder gezegd. Toen 

de meester een weinig was afgekoeld kreeg hij een schuldgevoel of hij hem niet te hard had 

aangepakt. Zijn leerling was ervan opgeknapt, maar toch. De meester besloot de moeder van m’n 

schoonvader op te bellen, maar zij wist nergens van, en zei tegen de meester dat hij zich nergens 

zorgen over hoefde te maken. Kijk, zo ging dat vroeger. Wanneer je wist dat je straf verdiend had, 

dan zweeg je omdat je bang was thuis ook nog eens straf te krijgen. Maar hoe anders is dat nu? Zelfs 

ook bij de politie die het tuig op straat niet meer aan durft te pakken. Ik vind het een vernedering 

dat de vertegenwoordigers van de overheid op straat discussiëren met een stel opgeschoten 

snotneuzen om voor elkaar te krijgen wat men voor ogen heeft. Zo ook bij ouders die hun kinderen 

smeken of ze dit of dat willen doen. Ook ik was vroeger thuis de liefste niet, en kreeg af en toe een 

standje of een pak op m’n hier en daar. Ik ben er groot van geworden, en als ik eerlijk ben heb ik 

nog veels te weinig corrigerende standjes ontvangen. Maar wie kan z’n kinderen volmaakt 

opvoeden? Ik heb, niet op dat moment, maar van achteren bezien, wel altijd ervaren dat er liefde 

achter de kastijding zat. Mijn ouders hadden me niet over voor het kwade. Terwijl ik dit schrijf 

moet ik denken aan die herder die het pootje van zijn halsstarrige lievelingschaapje brak, en het 
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daarna verbond. Het breken van het pootje deed even pijn, maar behoedde zijn schaapje voor 

verder afdwalen en het vallen in een diep ravijn. Alzo dienen wij een rechte kastijding te verstaan. 

 

Die zijn kind liefheeft kastijdt het. Het ene kind buigt al met een boze blik, en het andere kind 

buigt na zes schoppen voor z’n kont nog niet. Wat is wijsheid? Kastijding en tucht dienen een 

helende uitwerking te hebben. Wet en Evangelie, het recht komt voor de liefde. Ik zou bijna zeggen 

dat de liefde in het recht verborgen zit. Want waar het recht gekrenkt en gebogen wordt, heerst de 

anarchie. Ieder mens dat verkeerd is geweest heeft zijn geweten dat hem veroordeeld. Want wanneer 

de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet 

niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, 

hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook 

ontschuldigende, (Rom. 2:14-15). Maar we leven helaas in een tijd dat de leugen tot een waarheid 

verdraaid. Daarnaast weet men ook bijna niet meer van vergeving. Want wanneer men bereid is 

schuld te bekennen, vreest men spoedig te worden uitgekleed en/of aan de hoogste figuurlijke 

boom te worden opgehangen door middel van allerlei claims van advocaten. Dit tekent de 

farizeïsche cultuur waarin we leven: “Betaal mij wat gij schuldig zijt!” Men overwint het kwade niet 

meer door het goede.  Maar voor wat betreft onze kinderen, indien nodig dan eerst kastijden en 

straffen en dan praten en helen. Een oprechte vader en een moeder kan en mag een kind nooit 

kastijden zonder er zelf pijn in zijn/haar hart van te hebben. Ouders die hun kinderen zomaar 

zonder enige reden slaan, zijn liefhebbers van zichzelf en vuile sadisten, en maken van hun kinderen 

terugbijtende honden. Anderzijds betonen ouders die hun kinderen nooit kastijden, ook weinig of 

geen liefde voor hun kinderen. Kijk hier bijvoorbeeld een filmpje van een Amerikaanse rechter die 

zijn gehandicapte dochter met een leren riem afranselt omdat ze tegen de wil  van haar ouders 

muziek en games op internet had gedownload. Dit is geen corrigerende tik meer, maar pure 

kindermishandeling. Verschrikkelijk! 

 

http://www.telegraaf.nl/buitenland/video_buitenland/10842114/__Rechter_William_Adams_mishandelt

_dochter__.html 

 

Ik weet wel, soms zuigen je kinderen het bloed onder je nagels vandaan, en wanneer dan je geduld 

weleens opraakt is de kans aanwezig om door te slaan in de kastijding. Maar wanneer ik deze 

beelden zag, dacht ik, zouden deze ouders wel van hun dochter houden? De ouders die hun kind 

echter liefhebben, kastijden het kind uit liefde naar zich toe, omdat ze het niet over hebben voor 

verder afdwalen. Kinderen die nooit getuchtigd en gekastijd worden, zijn onuitstaanbaar voor 

andere kinderen en hun onderwijzers. Ook voor later in de maatschappij. Wat dit betreft zou de 

herinvoering van de militaire dienstplicht beslist geen verkeerde zaak zijn. In de kastijding zit altijd 

pijn, maar de uitwerking is heilzaam. Het is derhalve een slechte heelmeester die meteen begint te 

zalven alvorens hij de etterwond heeft uitgesneden of uitgeknepen. Maar waar ligt bij ons de norm? 

Voeden wij onze kinderen op voor de wereld of voor God van wie we ze ontvangen hebben? Bij deze 

dominee Vlietstra ligt de norm in Gods Woord. Lees hier:  

 

De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon! 

verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; (Spr. 1:7-8) 

 

Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven. (Spr. 4:13) 
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Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonden zal hij vastgehouden 

worden. Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij 

verdwalen. (Spr. 5:23) 

 

Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens; (Spr. 

6:23) 

 

Het pad tot het leven is desgenen die de tucht bewaart; maar die de bestraffing verlaat, doet dwalen. (Spr. 

10:17) 

 

Wie de tucht liefheeft, die heeft de wetenschap lief; maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig. (Spr. 12:1) 

 

De tucht is onaangenaam voor dengene die het pad verlaat; en die de bestraffing haat, zal sterven. (Spr. 15:10) 

 

Tuchtig uw zoon, als er nog hoop is; maar verhef uw ziel niet, om hem te doden, (Spr. 19:18). 

 

De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen, (Spr. 

22:15). 

 

Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de 

roede slaan, en zijn ziel van de hel redden, (Spr. 23:13-14). 

 

 

 

Ten laatste, las ik deze week nog dit in het Reformatorisch Dagblad : 

 

“Ds. Vlietstra reageert desgevraagd terughoudend op de ontstane commotie. In een schriftelijke 

verklaring aan deze krant laat de hersteld hervormde predikant weten dat „het Leidsch Dagblad een 

citaat uit het verband heeft gerukt van de wekelijkse berichtgeving in onze kerkbode waar al enkele 

jaren met regelmaat geciteerd wordt uit een werkje van Jacobus Koelman ”De pligten der ouders”.” 

Ds. Vlietstra benadrukt dat „slechts is geciteerd” uit het werk van Koelman. Er is volgens de 

predikant „helemaal geen” advies gegeven. „Aan de citaten heb ik geen enkele conclusie verbonden. 

Bovendien, wie de woorden van Koelman in het verband leest, ziet dat hij spreekt in liefde. Van 

enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook 

distantieer ik mij ten enenmale.” 

 http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/ophef_over_artikel_hersteld_hervormd_predikant_katwijk_1_602854 

DJK: Dit begrijp ik maar slecht. Ik weet niet of dit waar is, want er wordt tegenwoordig zoveel 

geschreven wat niet waar is. Maar stel dat het waar is; dan rest mij deze vraag. Wanneer het citaat 

van Koelman niet bedoeld was als advies naar de ouders die pas een kindje mochten ontvangen, 

met welk doel heeft ds. Vlietstra zijn woorden dan geciteerd…?? Ik hoop niet dat hij middels deze 

opmerkingen nu bakzeil haalt. Het zou zijn artikel in de kerkbode ontkrachten en ontsieren. 
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Tenslotte nog een laatste schrijnende vraag aan de redacteuren van al deze kranten die hieraan mee 

hebben gedaan, die deze Bijbelse kastijdingen afdoen als liefdeloze kindermishandeling. Ik ben 

benieuwd hoe zij de onderstaande beelden betitelen, en waarom ze niet protesteren tegen deze 

wekelijkse moordpartijen…?? 
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Ingezonden reacties : Katwijksche Post  (25/11/2011) 

 

 

 


