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Voorwoord 

Deze vijfde aflevering van Justitiele Verkennin-
gen staat in het teken van het thema vrouwen-
mishandeling. Ongeveer tegelijkertijd met het 
ter perse gaan van dit nummer van J.V. werd 
in Kijkduin door het Ministerie van Sociale 
Zaken een studieconferentie belegd over 
sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes 
(7 en 8 juni 1982). 
In het inleidende artikel van flu. Thea van der 
Minne-Frank wordt een overzicht gegeven van 
de diverse onderzoeken en standpunten die er 
in de buitenlandse (vooral Amerikaanse en 
Engelse) literatuur op dit terrein naar voren 
zijn gebracht. 

3 	1-let inleidende artikel vangt aan met een korte 
uiteenzetting waarin een Itistorische verklaring 
gegeven wordt voor vrouwenmishandeling. 
Ilierna wordt ingegaan op de problematiek die 
de hantering van het begrip vrouwenmishande-
ling met zich meebrengt. Apart wordt aandacht 

• 	besteed aan de omvang van vrouweninishande- 
ling en ook van gezinsgeweld. 
Bij lezing van het artikel zal blijken dat vrijwel 
alle hoofdstukken -- met name de eerste drie — 
samenhangen met de visies die de diverse 
onderzoekers hebben op vrouwenmishandeling. 
Besproken zullen worden: de modeltheorie, 
de feministische visie, de gezinsoptiek en de 
opvatting waarbij het accent ligt op sexe-onge-
lijkheid. 
In hoofdstuk 5 en 6 wordt geprobeerd een in-
druk te geven van mogelijke slachtoffer- en 
daderkenmerken. In het voorlaatste hoofdstuk 
wordt ingegaan op de opvang van mishandelde 
vrouwen, zowel maatschappelijk als juridisch. 
Gezien de vele vragen waarvoor zowel politie 
als hulpverlenende instellingen zich gesteld 
zien, wordt afgesloten met een aanbeveling tot 
wetenschappelijk onderzoek naar het voorko-
men van vrouwenmishandeling in ons land. 
De bewerkte artikelen die voor dit themanum-
mer zijn geselecteerd, kenmerken zich door-
dat ze elk voor zich een verschillend standpunt 



vertegenwoordigen. De redactie beef t niet 
geschowd oin hierbij ook een enkele ex trenie 
opva fling in bewerkte vorm op te nemen. 
I let eerste bewerkte artikel is van Dobash en 
Dobash, die bet licht werpen op de historische 
processen waarmee volgens hen vrouwenmis-
handeling verklaard zou kunnen worden. 
In het tweede artikel vinden we bet aloni aan-
gevochten -- en aanvechtbare — staridpunt van 
Straus (en Steinmetz) die meent aan te kunnen 
tonen dater binnen het huwelijk een overeen-
komst bestaat tussen de mate van geweld  nit-

geoefend door mannen en door vrouwen. 

Van Lenore Walker is bet artikel dat de Mel 
draagt: Wrouwenmishandeling en aangeleerde 
lutlpeloosheid'; een visie die kan bijdragen tot 

beter begrip van de situatie waarin mishandel-
de vrouwen zich in het algemeen bevinden. 
Ilet laatste artikel is van Done Klein: Geweld 
tegen vrouwen: enkele overwegingen ten aan-
zien van oorzaken en bestrliding. Bet feminis- 

4 	tische standpunt vinden we hier terug in al zijn 
facetten. Ilehandeld worden drie manieren .  
waarop zich het geweld tegen de vrouw mani-
festeert. 

Doewel deze vier bewerkte artikelen qua in-
valshoek sterk uiteenlopen, zullen ze moge-
lijkerwijze het inzicht in de oormken en pro-
hien-ten rond vrouwentnishandeling helpen ver-
groten. 



Vrouwenmishandeling 

5 

door mr. Thea van der Minne-Frank* 

I. Inleiding 

a. A lgenieell 
Aan vrouwenmishandeling als onderdeel van 
geweld in het gezin werd tot voor kort zowel 
door de media als door de wetenschap betrek-
kelijk weinig aandacht besteed. Het onderzoek 
naar gezinsgeweld beperkte zich (rond de 
jaren zestig) tot kindermishandeling. 
Dat het voorkomen van gezinsgeweld zo lange 
tijd genegeerd is, heeft o.a. te maken met ont-
kenning door familieleden van het bestaan er-
van. Schaamte- en ook schuldgevoelens speel-
den (en spelen nog steeds) hierbij een rol. 
Daarnaast bestaat er aan de kant van politie 
en justitie grote terughoudendheid om op 
deze vaak gecompliceerde prive-problemen 
in te gaan. 
Wanneer begin jaren zeventig vooral vanuit de 
vrouwenbeweging de aandacht wordt gevestigd 
op het verkrachtingsprobleem, wordt hiermee 
tevens de belangstelling gewekt voor andere 
vormen van vrouwenmishandeling. De oprich-
ting van speciale opvangcentra zoals in ons 
land Blijf van m'n Lijf (1974), waardoor aan 
mishandelde vrouwen en hun kinderen voor 
het eerst een veilig onderdak wordt geboden, 
is hierbij onmiskenbaar van invloed geweest. 
Het is vooral Amerikaans en ook een Schots 
onderzoek naar geweld in het gezin (domestic 
violence) dat ons enig inzicht geeft in de om-
yang van vrouweninishandeling en de aard van 
de rela ties waarin zich dit voordoet. 
Om het probleem in een bredere context te 
plaatsen, zullen eerst enige historische aspec-
ten van vrouwenmishandeling summier belicht 
worden. Ilierna zal ingegaan worden op de 

* De ;intent-  is werlaaam op het WODC als redacteur 

van Justitide Verkenningen. 



gecompliceerdheid die het hanteren van de 

term vrouwenmishandeling met zich mee-
brengt. In hoof dstuk 3 worden enige schattin-
gen gegeven van de omvang van het geweld in 
het gezin en in het bijzonder van vrouwenmis-
handeling. Na behandeling van een aantal visies 
op het onderhavige onderwerp, volgt bespre-
king van mogelijke slachtof fer- en daderken-

merken. 
In het hoofdstuk voorafgaande aan de slotbe-
schouwing worth tenslotte de opvang van mis-
handelde vrouwen behandeld zowel maatschap-
pelijk als juridisch. 

b. In de his/one 
Zowel in de buitenlandse literatuur als recente-
lijk in Nederlandse studies, is aandacht be-
steed aan het vabrkomen van geweld tegen 
vrouwen door de eeuwen been. In deze studies 
wordt aangetoond hoe vrouwenmishandeling 
historisch bepaald is en in verschillende cultu- 

6 	ren de meest uiteenlopende en extreme vor- 
men heeft aangenomen (heksenverbranding, 
voetbinding, clitoridectomie etc.). Zo wijst 
Romkens (1980) op de aanwezigheid van een 
eeuwenoud universeel slachtofferbeeld van 
vrouwen, waaruit de onmacht van vrouwen ont 
zich tegen bet geweld te verzetten, verklaard 

zou kunnen worden. Een andere Nederlandse 
studie met een historische invalshoek is die 
van Fens en Piepers (1981). Volgens de auteurs 

blijkt uit de geschiedenis dat de verhouding 
tussen man en vrouw altijd een machtsverhott-
ding is geweest. Onder venvijzing naar vroegere 

wetgeving en rechterlijke uitspraken (zowel 
in eigen land als daarbuiten) proberen de au-
teurs een verldaring te vinden voor de toepas- 
sing van fysiek geweld teen vrouwen. 

Ook buitenlandse auteurs zoals Walker 
(1979 en 1981) en Klein (1981) wijzen in dit 
verband op de historische betekenis van recht 
en religie voor het geweld tegen vrouwen in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 
Een zeer omvangrijk onderzoek dater op dit 

gebied verricht is, is dat van Dobash en Dobash 
(1978, zie bewerking). Volgens de bevindingen 

van deze auteurs is het nog maar honderd jaar 
geleden dat — in de VS en Groot-Brittannie — 
de man het wettelijk recht werd ontzegd om 
zijn vrouw te slaan. Voordien werd het als 



noodzakelijk onderdeel van de 'huwelijks-
pliche van de man beschouwd oin over zijn 
vrouw te heersen en zonodig fysieke kracht te 
gebruiken. Dit recht werd weliswaar in de 
19e eeuw in Groot-Brittannie enigszins aan 
banden gelegd doordat een bepaling in de 
wet opgenomen werd die bekend stond als 
'the rule of the thumb'. Volgens deze wettelijke 
bepaling had de man het recht om zijn .vrouw 
te slaan met een stok, als deze niet dikker was 
dan zijn duim. 

Van grote invloed op de positie van de vrouw 
• 	is geweest volgens Klein (1981) en Fens en 

Piepers (1981) de overgang in de 19e eeuw 
van het agrarische naar het gelndustrialiseerde 
tijdperk. Hierdoor werd de plaats van de 
vrouw in het arbeidsproces vervangen door een 
plaats in het gezin en werden haar meer taken 
in de huishouding en in de opvoeding van de 
kinderen toebedeeld. Deze overgang zou bijge- 

7 dragen hebben aan een grotere economische 
afhankelijkheid van de vrouw waardoor zij 
meer dan voorheen in een gelsoleerde positie 
terecht zou zijn gekomen. 
Voor een uitgebreide historische analyse ver-
wijzen wij naar de bewerking van het artikel 
van Dobash en Dobash. 

2. Begripsomschrijving 
Tot nog toe is steeds gesproken van vrouwen-
mishandeling. Hantering van dit beg,rip brengt 
enkele problemen met zich mee. Er kunnen 
hier een aantal gradaties onderscheiden wor-
den die varieren van een duw of stoot tot 
schoppen, in elkaar slaan of bedreiging met 
een vuurwapen. Ook sex uele mishandeling kan 
deel uitmaken van het geweld. Tevens dienen 
we ons te realiseren dat vrouwenmishandeling 
in verschillende culturen verschillend gedefi-
nieerd wordt. Voorts geeft de term onvol-
doende aan dat het tiler vaak gaat om een 
ingewikkeld interactieproces tussen man en 
vrouw, waarbij evengoed ook klappen door de 
vrouw aan de man lcunnen worden uitgedeeld. 
Hier wordt met name op gewezen door Straus 
en Steinmetz (1980 — zie ook de bewerking 
van Straus op blz. 55). Uit hun onderzoeks-
data blijkt dat geweld tussen echtgenoten geen 

, eenrichtingsverkeer is. 



Straus (1977-1978) — die uitgaat van bet 
bredere begrip gezinsgeweld — maakt bier cell 
duidelijk onderscheid hisser, wat hij noemt 
liormaal geweld' en de nicer ernstige vormen 
van geweld. Volgens deze Amerikaanse onder-
zoeker wordt in bet gezin een bepaalde hoe-
veelheid geweld als normaal opgevat. Er zou 
een geaccepteerde culturele norm bestaan, 
waardoor slaan tussen gezinsleden onderling 
als legitiem wordt ervaren. Met betrekking tot 
echtparen betekent dit dat 'the marriage license 
is also a hitting license'. 

Daarnaast vroegen deze onderzoekers zich af 
wanneer dat normale gezinsgeweld werd over-
schreden, orn daarmee vast te stellen wanneer 
er sprake was van vrouwenmishandeling. flier-
toe ontwierpen Straus. GeIles en Steinmetz 
een continuum van gewelddaden. Deze varieer-
den van het naar elkaar gooien met voorwer-
pen tot en met bedreiging of gebruikmaking 

van een mes of een pistool. Voor de meer 
8 	ernstige geweldsvortnen, dat wil zeggen die 

daden die een hoog risico voor fysieke ver-

wonding met zich mecbrachten, gebruikten 
de onderzoekers de term vrouwentnishandeling. 
Het is overigens onduidelijk waarom Straus 
en Steinmetz, die immers uitgaan van het 
bredere gezinsgeweld, zich bier ineens beper-
ken tot bet definieren van vrouwenmishande-
ling. Enige vaagheid ten aanzien van de begrips-
bantering kan deze Amerikaanse onderzoe-
kers dan ook wel verweten worden. 
Bij de door Dobash en Dobash (1977-1978) 
gegeven definitie van vrouwenmishandeling 
ligt het accent op doodslag en vooral de 
ernstige en systematische mishandelingen, 
waarbij het slachtoffer geschopt en met de 
vuist geslagen wordt, met de bedoeling te 

intimideren en letsel toe te brengen. 
Doewel zal blijken dat niet bij alle onderzoeks- 

. gegevens dergelijke nuanceringen even scherp 
zijn aangebracht, Sten we toch trachten zo 
veel mogelijk aan te geven welke vormen van 
vrouwenmishandeling door de diverse auteurs 
bedoeld worden. 
Overigens wordt in de meeste hierna te be-
spreken onderzoeken geen verschil gemaakt 
tussen partners die gehuwd zijn en die samen 
wonen. 



Drie fasettcyclus 	. 
Inzicht in de toedracht van het mishande-
lingsgebeuren geeft Walker in haar boek 'The 
battered woman' (1979, zie ook Walker, 
1981). {let proces van gewelddadigheid zou 
zich voordoen — aldus Walker — in een voor-
spelbare drie fasencyclus. Walker laat zien dat 
de mishandelingscyclus afzonderlijke fasen 
kent, die verschillen in tijdsduur en intensi-
teit. Onderscheiden wordt de fase waarin de 
opbouw van de spanning plaatsvindt, de fase 
waarin de spanning escaleert in het mishande-
lingsincident en tenslotte de fase waarin be-
rouw en liefde worden getoond. 
In de eerste fase is sprake van kleine gewelds-
incidentjes die aanvankelijk nog in zekere zin 
geaccepteerd worden. De vrouwelijke partner 
is zelfs geneigd de verantWoOrding voor deze 
daden op zich te nemen en probeert de voor-
vallen als het ware te ontkennen door excuses 
te zoeken voor het gedrag van haar partner. 

9 I-let gedrag van de vrouw is er op gericht om 
haar omgeving in bedwang te houden door 
haar familie en vrienden zoveel mogelijk te 
vermijden. Deze eerste fase kan volgens Wal-
ker tijden duren en staat voortdurend in het 
teken van voorkomen van erger. Na verloop 
van tijd worden de incidenten heviger en pan 
zich frequenter voordoen. 
De tweede fase kenmerkt zich door een onge-
controleerde ontlading van de spanning. In 
deze vernietigende fase vinden ernstige vormen 
van mishandeling plaats. De duur van deze 
fase is aanmerkelijk korter dan van de eerste 
en de derde. Na de acute aanval volgt een 
shock, ontkenning en ongeloof. Veelal is het 
in deze fase dat om politie-assisten tie ge-
vraagd wordt. Na de tweede fase volgt een 
periode van `ontspanning', berouw, en liefde-
vol gedrag. Deze derde fase duurt !anger dan 
de tweede maar korter dan de eerste fase. 
(Volgens Walker is in deze fase de victimisatie 
van de vrouw compleet). Vrij snel na fase 
drie kunnen de partners weer in fase een te-
recht komen. Veel vrouwen blij ken in dat ge-
val hun zelfbeheersing verliezen. 

3. Omvang 
Naar de omvang van geweld in het gezin en het 
aandeel van vrouwenmishandeling daarin zijn 



veel schattingen gedaan. Dit geldt met name 
voor Amerikaans onderzoek, terwijI ook 
Dobash en Dobash voor bun land Groot-Brit-
tattnie — dat wil zeggen Schotland — tot be-
paalde schattingen zijn gekomen. lloewel 
voorop staat dat ten aanzien van deze Offers 
de nodige terughoudendheid hetracht dient 
te worden, willen we toch proberen een indruk 

te geven van het voorkomen van geweld in het 
gezin c.o. vrouwenmishandeling. Allereerst 
echter enkele redenen van mogelijke onbe-
trouwbaarheid van de cijfers. Gegevens over 
vrouwenmishandeling zijn moeilijk te verkrij-
gen omdat het misdrijf veelal 's nachts plaats-
vindt, in huis en vaak in afwezigheid van ge-
titigen (Walker, 1979). Volgens Walker zoo 
slechts den op de lien vrouwen aangifte van 

dit misdrijf doen. Straus (1977-1978) plaatst 
bij het uit zijn onderzoek voortgevloeide cijfer-
materiaal de volgende kanttekeningen: Er zou 
zich ten aanzien van gezinsgeweld een under- 

10 	reporting (dark number) voordoen in die geval- 
len waarin het geweld door de gezinsleden als 
normaal onderdeel van het gezinsgebeuren 
wordt opgevat. Daarnaast zouden de cijfers 
beihvloed worden door ontkenning door da-
der of slachtoffer in verband met schaamte-
gevoelens wanneer et sprake is van ernstige 

mishandeling. 
Volgens de gegevens van de Amerikaanse 
National Crime Survey zouden de cijfers in-
zake mishandeling tussen echtgenoten de 
meest onderschatte zijn van alle via de NCS 
onderzochte misdrijven (1977-1978). flier-
onder zullen enkele onderzoeken worden 
besproken die een indicatie geven van de om-

yang van geweld in bet gezin c.o. vrouwenmis-

handeling. 

Een zeer omvangrijk onderzoek is dat van 
Straus die in 1978 2143 Amerikaanse edit-
paren interviewde. Volgens de gegevens van 
deze nationale steekproef zou zich bij 28% 
van de Amerikaanse echtparen ooit geweld 

liebben voorgedaan (in mindere of meerdere 
mate). Op grond van vorengenoemde voot-
behouden komt Straus tot de conclusie dat dit 
cijfer onderschat is en dat het in werkelijkheid 
ecrder 50 of 60% zal bedragen (Straus, 
1977-1978). Dat zich in ongeveer de bell( 



van de Amerikaanse huwelijken geweld zou 
voordoen, word t bevestigd door Taub (1981) 
en ook Hilberman (1980) die beweert dat het 
gezin de plaats is waar zich het vaalcst geweld 
voordoet in allerlei gradaties inclusief dood-
slag. Zie verder Klein (1979) en Walker (1979). 
Aan de FBI crime reports kunnen nog de vol-
gende cijfers worden ontleend: in de VS wer-
den in 1975 circa 20.500 moorden gepleegd. 
Tweederde hiervan zou door vrienden of fami-
lieleden zijn gepleegd. De echtelijke moorden 
besloegen de helft van de gezinsmoorden. Vol-
gens Klein (1979), Star (1980) en Hilberman 
(1980) zou politie-interventie bier vaker ge-
vraagd worden dan bij alle misdrijven tezamen. 
Dobash en Dobash (1977-1979) zijn van 
mening dat het meeste geweld tegen vrouwen 
(dat wit zeggen de meer ernstige vormen) zich 
binnen de familiesetting voordoet. Op basis 
van hun in 1974 in Schotland verricht onder-
zoek concluderen zij dat in 94% van de door 

11 	hen geanalyseerde gevallen van geweld in het 
gezin, sprake was van een vrouwelijk slacht-
offer (in algemene zin) en een mannelijke 
dader. 

Wat betreft het aandeel van de vrouwellike 
echtgenoot als slachtoffer van het geweld in 
het gezin, zijn Dobash en Dobash van men ing 
dat dit geweld onevenredig vaak tegen vrou-
wen is gericht (1980, en Dobash en Dobash, 
1977-1978). 
75% van alle geweld in bet gezin zou aid us 
de Engelse onderzoekers — gericht zijn tegen 
de vrouwelijke echtgenoot; voor de man die 
mishandeld wordt door zijn vrouw, zou dit 
1% bedragen. Ook Hilberman (1980) is van 
mening dat de meerderheid van de slacht-
offers van geweld tussen echtparen vrouwen 
zijn. Tevens blijkt uit deze onderzoeken dat 
vrouwen vaker slachtoffer zijn van moord 
door hun echtgenoten, terwijlmannelijke 
slachtoffers het meest gedood worden door 
derden. Klein (1979) daarentegen beweert 
dat de man even waarschijnlijk slachtoffer is 
van moord door zijn wederhelft, als de 
vrouw. Daarbij wijst Klein op zelfverdediging 
door de vrouw als laatste middel. 
Enigszins in dezelfde richting als de conclusies 
van o.a. Dobash en Dobash, wijzen de resul- 



ta ten van eett nog Met gerapportecrd WODC-
onderzttek. Uit deze op basis van politic-dos-

siers in Den Ilaag verrichte studie .  van 

C. Steinmetz,* blijkt eveneens dat vrouwen in 
een relatie vaker mishandeld worden door hun 
echtgenoot/partner, dan de mannen door hun 
vrouwelijke partner. 

Sterk afwijkend van bovengenoemde onder-
zoeksresultaten zijn de alom aangevochten be-

vindingen van Straus e.a. hit dit Amerikaanse 
onderzoek blijkt dat de mishandelingscijfers 
voor mannen en vrouwen nauwelijks van el-
kaar verschillen (zie ook Steinmetz 1977— 
1978). Ten aanzien van de categoric emstige 
mishandeling wijst het onderzoek zelfs nit 
dat vrouwen lets hoger scoren dan mannen. 
De kritiek die men hierop o.a. gehad heeft, 
is dat het verloop van het geweld niet nit 
deze gegevens is af te leiden. Wie valt aan en wie 
verdedigt? In een latere publicatie (Straus, 

12 1980, zie de bewerking van dit artikel) onder-

kent Straus dit probleem in zekere zin. Geschat 
wordt dat de helft van het geweld dat Acorn-
stig is van de vrouw, geweld betreft dat wordt 
uitgeoefend in antwoord op dat van de man. 

4. Visies op vrouwenmishandeling 
flietonder volgt bespreking van een aantal 
visies/theorieen met betrekking tot vrottwen-
mishandeling c.q. gezinsgeweld. that waar 

tnogelijk zal verwezen worden naar onder-
zoeken die deze theorieen lijken te bevestigen. 
Uiteraard is het onmogelijk op alle bestaancle 
theorieen in te gaan. Ook zal blijken dat de 
theorieen elkaar op sommige punten overlap-
pen. Aan de orde zullen komen: de model- • 
theorie, de feministische visie, de opvatting 
waarbij het accent ligt op het geweld in het 
gezin. Aansluitend wordt gewezen op moge-
lijke invloeden die kttnnen worden toege-
schreven aan sexerolconditionering. Tenslotte 

&al kort aandacht besteed worden aan enkele 
psychologische verklaringen voor vrouwen-
mishandeling. Voor wat betreft mogelijke 
anthropologische oorzaken voor vrouwenmis-
handeling volstaan we met op te merken dat 

* flit WODC-onderzoek zal in de loop van 19R2 
gepubliceerd worden. 



er bepaalde culturen zijn waar vrouwenmis-
handeling als `geaccepteerd' onderdeel van het 
familiegebeuren wordt opgevat. Dit schept 
vooral problemen wanneer — zoals in ons 
land -- buitenlandse gezinnen met een andere 
(in dit geval de Nederlandse) cultuur worden 
geconfronteerd. In hoofdstuk 7 zal speciaal 
aandacht worden besteed aan de problemen 
die buitenlandse mishandelde vrouwen, af- 
komstig uit o.a. Marokko, Turkije en Suriname 
ontmoeten, wanneer zij een beroep doen op 
opvangcentra zoals `Blijf van m'n Lijr. 

Modeltheorie 
Bij het zoeken naar verklaringen voor gezins-
geweld c.q. vrouwenmishandeling wordt door 
een aantal auteurs gewezen op de invloed van 
een gewelddadig gedragspatroon in de jeugd. 
Straus bijvoorbeeld (1977-1978) is van mening 
dat vroege ervaringen met fysiek straffen een 
rolmodel verschaffen voor latere vormen van 

13 	geweld, waaronder gezinsgeweld. Dit geldt vol- 
gens Straus met name voor de Amerikaanse 
jeugd, die al vroeg leert dat zij die hem slaan, 
ook degenen zijn die hem liefhebben ('those 
who love him are also those who hit him'). 
Het onbedoelde effect van deze straffen — al-
dus Straus — is dat er een `morele juistheid' 
van uitgaat. De indirecte les die uit fysieke 
straffen geleerd wordt, wordt toegepast in 
latere relaties, bijvoorbeeld de relatie man-- 
vrouw. Gewelddadig gedrag zou aid us van de 
ene generatie aan de andere generatie worden 
overgedragen. 
Gelles (1976) onderzocht de mate waarin 
mishandelde vrouwen in hun jeugd waren 
blootgesteld aan geweld dat wil zeggen als 

• 	toeschouwer van strijdende ouders en als slacht- 
offer. Uit het onderzoek bleek dat hoe. vaker 
vrouwen vroeger als kind door hun ouders 
geslagen waren, des te waarschijnlijker zij later 
zelf ook door hun man geslagen zouden wor-
den. Daarnaast bleek het opgroeien in een ge-
zin met ouders die onderling een gewelddadige 
relatie hadden, van invloed te zijn op mogelijk 
slachtofferschap van de vrouw in latere rela-
ties. Zowel in het Kentucky-onderzoek (Schul-
man, 1979) als in het onderzoek van Ililber-
man en Munson (1980) worden de bevindin-
gen van Gelles bevestigd. 



Feministische visie 
In de feministische visic is vrouwenmishande- . 

ling een vonn van gewelddadige onderdruk-
king en machtsuitoefening, die .kenmerkend 

is voor de patriarchate samenleving. De on-
macht van de vrouw blijkt vooral uit haar on- 
vermogen om zich tegen die onderdrukking te 
verzetten (bij de behandeling van het slachtoffer 
zal hierop uitgebreid worden ingegaan). De 
vrouw zou zich — mede beinvloed door film, 
reclame en pornografie — in een natuurlijke 
stachtofferpositie bevinden. Volgens Romkens 
identificeert zij zich met die slachtofferrol, 

hetgeen tot uitdrukking komt in haar antici-
peren op mogelijk geweld van mannen (bij-

voorbeeld door 's avonds niet alleen op straat 
te komen). 
Zoals is gebleken oil hoofdstuk I zijn vooral 
Dobash en Dobash ingegaan op dit slachtoffer-
beeld van de vrouw in alle tijden en culturen. 
Ook Fens en Piepers (1981) verklaren het ge- 

14 weld van mannen tegen vrouwen nit de patriar-
chate ideologie die de basis zoo vormen voor 
de inrichting van de maatschappij en het hu-
welijk. De hier weergegeven gedachtengang is 
o.a. in de praktijk gebracht door de oprichting 
van opvangcentra voor mishandelde vrouwen 
zoals Blijf van m'n Lijf (zie hoofdstuk 7). 

In de bewerking van het artikel van Klein 
(1981) worden vanttit de bovenstaande invals-
hoek enkele voorstellen besproken ter vermin-
dering, dan wel uitbanning van het geweld te-

gen vrouwen. 

Gezinsoptiek 
Zoals al eerder in dit artikel naar voren is ge-
komen, beschouwen Straus, Steinmetz en ook 
Genes vrouwenmishandeling als een vorm van. 
gezinsgeweld. In deze opvatting is vrouwen-
mishandeling geen vorm van individueel deviant 
gedrag doch een gedragsvorm die kenmerkend 
is voor de gehele Amerikaanse samenleving. De 
bier beschreven gedachtengang werd in 1980 

door Straus, Gelles en Steinmetz verwoord in 
bun werk: Behind closed doors: violence in 
the American family. 
Flet gezin is volgens de auteurs een voedings-
bodem voor geweld; voor velen geldt dat 'the 
marriage license is also a hitting license'. De 



oorzaken van vrouwenmishandeling moe ten 
hier gezocht worden in de structuur van de 
Amerikaanse samenleving en van het familie-
stelsel. 
De volgende factoren zouden hierbij o.a. van 
invloed zijn (Straus, 1977-1978): 
a) De familie is een bepaald soort van sociale 
groep die zich kenmerkt door een hoog niveau 
van conflict 
b) Amerika is een land waar geweld wordt ge-
bruikt om de status quo te handhaven, dan wel 
veranderingen te bewerkstelligen 
c) In het Amerikaanse opvoedingspatroon 
wordt kinderen geleerd met gcweld om te 
gaan. 

Sexe-ongehjkheid 
Naast deze drie factoren noemen Straus en 
Steinmetz ook de dominante positie van de 
man in het huwelijk en de sexe-ongelijkheid die 
inherent zou zijn aan het familiesysteem en 

15 	het gehele maatschappelijk stelsel. 
Op grond van deze factoren concluderen 
Straus en Steinmetz dat van alle burgerlijke 
instituten in het gezin het meeste geweld voor-
komt. Dit leidt tot die vorm van gezinsgeweld 
die we vrouwenmishandeling noemen. 

De mate waarin sexerol-vooroordelen bijdragen 
aan echtelijk geweld is in het bijzonder bestu-
deerd door Walker (1981). Vrouwen worden 
volgens deze op het feminisme gebaseerde 
gedachte als afhankelijk, meegaand en passief 
afgeschilderd, terwijI de man de meer intelli-
gente rationele, economisch onafhankelijke 
rot vertegenwoordigt. (Zie ook Fiora Gormally, 
1978). In het volgende hoofdstuk zal bekeken 
worden, welke invloed vroegtijdige sexerol-
socialisatie heeft op aangeleerde hulpeloosheid, 
die in Walkers theorie ken merkend is voor 
mishandelde vrouwen. (Zie ook de bewerking 
van Walker, 1977-1978). 
Andere psychologische verklaringen zijn die 
waarbij vrouwenmishandeling geweten wordt 
aan provocerend gedrag van de vrouw. Een op-
vatting, die nogal eens naar voren wordt ge-
bracht bij verkrachtingszaken doch in steeds 
bredere kring als achterhaald wordt beschouwd. 
Daarnaast zijn er de -- eveneens aanvechtbare — 
ideeen over vrouwen die plezier aan bet 



mishandelen zouden beleven. Dat zoveel 
vrotiwen ttiteindelijk toch bij litin partner blij-
ven, wordt !tier toegeschreven aan bepaalde 

masochistische behoeftes aan bun kant. Vooral 
Klein (1979) been beide opvattingen bestreden. 

5. Het slachtoffer 
Ten aanzien van vrouwenmishandeling wor-
den — met betrekking tot het slachtoffer 
veelal twee vragen gesteld: 

a) Wat zijn bet worn vrouwen die mishandeld 
worden? 

b) Hoe reageren deze vrouwen option mis-
handelingssituatie? 

Wat betreft de eerste vraag zullen we proberen 
enige gemeenschappelijke kenmerken die uit 
de diverse onderzoeken naar voren zijn geko-
men, te formuleren. Iiij de beantwoording 
van de tweede vraag wordt meet gelet op de 
psychologische invloed van de mishandeling 

16 op de vrouw. Daarbij zal tiitgebreid aandacht 
woolen besteed aan het concept van de aan-
geleerde hulpeloosheid. 

Ad a) De meest gangbare gedach te is dat voor-
al vrouwen uit de lagere sociaal-economische 
klassen slachtoffer worden van mishandeling 
door bun partnerieclitgenoot. Volgens Wal-
ker(l979) is dit echter een mythe. Uit haar 

onderzoek blijkt dat mishandelde vrouwen 
een gemengde groep vertegenwoordigen, die 
varieert qua leeftijd, ras, opleidingsniveau, 
cultuur en sociaal-economische klasse. Ook 
door het Kentucky-onderzoek (Schulman, 
1979) wordt bevestigd dat gezinsgeweld 
geen problem is dat uniek is voor de lagere 
sociaal-economische groepen in de samenle-

ving. Een van de argumenten die bier veelal 
naar voren wordt gebracht is dat het aantal 
geweldsincidenten dat zich binnen deze groe-
pen voordoet, eerder zichtbaar is. Men doet 

namelijk eerder een beroep op de politie of 
op hulpverlenende instellingen. De midden- en 
hogere klasse zou bet geweld dat zich binnens-
kainers afspeelt beter voor de buitenwereld 
verborgen houden. Goodstein en Page (1981) 
Timken melding van een aantal onderzoeken, 
waarvan de gegevens er eveneens op wijzen 
dat mishandelde vronwen een breed scala van 



sociaal-demogralische kenmerken vertegen-
woordigen. 
De beperking van de hier wee rgegeven under-
zoeksresulten is echter dat ze ontleend zijn 
aan onderzoeken van geringe omvang.13oven-
dien is een groot deel van de hierna te bespre-
ken dader- en slachtofferkenmerken niet 
representatief voor alle sociale lagen van de 
bevolking. Wanneer we tevens in ogenschouw 
nemen dat aldus de modeltheorie vrou-
wenmishandeling van de ene aan de andere 
generatie wordt overgedragen, lijkt het niet 
aannemelijk om hieruit te concluderen dat 
vrouwenmishandeling zich in gelijke mate in 
alle sociaal-economische klassen van de bevol-
king voldoet. 
Ook proberen onderzoekers er achter te ko-
men of een bepaald type vrouw door haar 
persoonlijkheidsstructuur gepredisponeerd 
zou zijn otn mishandeld te worden. In het al-
gemeen geldt dat het elke vrouw kan over- 

17 	komen die een relatie aangaat. (Speerpunten- 
onderzoek, 1979). Toch hebben, blijkens di-
verse onderzoeken, mishandelde vrouwen een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken: de 
meeste door Walker (1979) en Walker, 1981) 
onderzochte vrouwen onderscheiden zich door 
een gering gevoel van eigenwaarde (bevestigd 
door Hamlin, 1980). Daarnaast betreft bet 
vaak vrouwen die een onstabiele jeugd gehad 
hebben. (Gayford, 1979). Ook geven edeze 
vrouwen — aldus Star (1978) en Klein (1979) 
doorgaans blijk van een afhankelijke en pas-
sieve levenshouding. Uit het onderzoek van 
Hilberman en Munson (1980) blijkt dat de 
meeste mishandelde vrouwen at jong noodge-
dwongen het huis hadden verlaten waarna ze 
uit ongenoegen met de vaak onhoudbare 
situatie thuis (jaloerse vaders) zich overhaast 
in het huwelijk stortten. Aan de andere kant 
wordt door sommige onderzoekers geopperd 
dat zich onder mishandelde vrouwen een groot 
aantal bevindt dat hogere opleidingen en bete-
re banen clan hun partners heeft (aldus Gelles 
in Rounsaville, 1978 en Speerpuntenonder-
zoek, 1979). 

Ad b) Veel is geschreven over de psycholo-
gische reacties die vrouwen vertonen in een 
mishandelingssituatie. Een vrij gebruikelijke 



reactic is on (kenning van de mishandeling. De 
vrouwen die door llilberman en Munson 
(1980) werden geibterviewd weigerden om 

tegenover hun artsen op enigerlei wijze in te 
gaan op de mogelijke achtergrond van bun 
klachten. Meestal beredeneerden zij het ge-

weld en noemden dan als oorzaak: overmatig 
drankgebruik door de man of financiele pro-
bletnen. De meeste mishandelde vrouwen 
kampen met schuld- en schaamtegevoelens 
tegenover de buitenwereld (Hilberman en 
Munson, 1977-1978). Ze !even onder voort-
durende spanning vanwege de angst voor het 
zich herhalen van de incidenten. 
Voor alle door Ililberman en Munson onder-
zochte vrouwen gold dat ze verlamd waren 
door de terreur die op hen werd uitgeoefend. 

Er was zelfs oen vrouw in deze groep die als 
voorzorgsmaatregel 's nachts met haar schoe-
nen aan ging slapen. Een andere vrouw wapen-
de zich tegen het geweld door continu zwanger 

18 	te blijven. 
Behalve dat deze vrouwen het geweld berede i  
neren dan wet een rechtvaardiging ervoor zoe-
ken door te denken dat zij het verdienen, 

proberen ze bun omgeving te misleiden. Ten-
einde de mishandeling verborgen te houden, 

worden familieleden en vrienden zoveel moge-
lijk op een afstand gehouden (Walker, 1981). 
De vrouwen die zich op de bier weergegeven 
wijze moeten proberen te ihandhaven', bevin-
den zich volgens Star (1980) in een maatschap-
pelijk isolement. Hoewel de meeste vrouwen 
meerdere malen besluiten te vertreklcen, resul-
teert dit in de meeste gevallen loch weer in een 
terugkeer bij bun echtgenoot. De factoren die 
hen belemmeren om te gaan zijn: economische 
afhankelijkheid, gebrek aan onderdak, dreige-
menten van de man, vrees voor mishandeling 
van de kinderen en zoals genoemd, gevoelens 
van schaamte en schuld. 
Celles (in Hilbennan en Munson, 1980) ver-
klaart de terughoudendheid om op te stappen 
mede uit een gebrek aan hulpbronnen. 

Tenslotte worden de vrouwen ervan weerhou-
den om het gezin te verlaten vanwege de juri-

dische problemen waarmee ze geconfronteerd 
lumen worden. Door aangifte te doen van 
mishandeling door hun echtgenoot of door een 
echtscheidingsprocedure op gang te brengen, 



wordt de situatie zowel financieel als sociaal 
in veel gevallen alleen maar ernstiger. 

Aangeleerde hulpeloosheid 
Veel aanknopingspun ten voor de toestand 
waarin mishandelde vrouwen zich bevinden, 
biedt het concept van de'aangeleerde hulpe-
loosheid. Dit model werd in 1975 ontwikkeld 
door Se*man* die hiermee depressief ged rag 
bij mensen probeerde te verklaren. Ile( is 
Walker geweest, die deze psychosociale theorie 
van toepassing verklaarde voor de specifieke 
situatie van mishandelde vrouwen (Walker, 
1979, Walker 1981, zie ook de bewerking op 
blz. 65). 
Een van de factoren die volgens Walker bij-
draagt aan de aangeleerde hulpeloosheid van 
mishandelde vrouwen is vroegtijdige sexerol-
socialisatie. Meisjes wordt in hun jeugd geleerd 
dat ze geen directe controle hebben over hun 
levenservaringen. De stereotype vrouwelijke rol 

19 	impliceert dat ze — eenmaal volwassen — zich 
afhankelijk opstellen ten opzichte van mannen. 
Volgens Walker geldt dit zowel voor vrouwen 
die geen baan buitenshuis hebben, als voor 
vrouwen met een verantwoordelijke positie 
en een gedegen opleiding. In de relatie met 
hun echtgenoot vallen deze vrouwen weer 
terug in tie traditionele vrouwenrol. Dit stereo-
type gedragspatroon kan ertoe leiden dat vrou-
wen die mishandeld worden ook in tilt geval 
denken dat ze geen invloed kunnen uitoefenen 
op hun omstandigheden. In de psychologische 
verlamming dan wel apathie die hierdoor bij 
deze vrouwen optreedt, ligt volgens het concept 
van de aangeleerde hulpeloosheid, de reden 
dat vrouwen zich niet aan de mishandeling 
kunnen onttrekken. Vrouwen die herhaalde-
lijk mishandeld worden en hierover geen con-
trole kunnen uitciefenen, geven volgens deze 
gedachte de hoop op dat hun handelingen ef-
fect op mogelijke veranderingen kunnen heb-
ben. Dat het voortdurend onderworpen wor-
den aan mishandelingen kan leiden tot een 
psychologische verlamming (hulpeloosheid) is 
onder meer bij honden aangetoond. Ilonden 

* Seligman, M. F. Helplessness; on depression, 
development and death. 
San Francisco, Freeman, 1975. 



die lierhaaldclijk aan shocks werden blootge-
steld waren, ook nadat him n gelcerd werd bier-

aan te ontsnappen, niet meet in staat zich aari 
doze fysicke kwellingen te onttrekken. Ze We-
von passief zondcr to proberen om de shocks 
te vermijden. Walker zegt hicrover: 'Ms wij 
den keer denken dat we geen controle over 
ooze gebeurtenissen hebben, dan is bet moei-

lijk te geloven dat we er ooit invloed op kiln-

hen uitocfenen. De hulneloosheid van mishan-

delde vrouwen wordt op een bepaald moment 
realiteit. Deze vrouwen hebben in zekere zin 
geleerd dat mishandeld worden een 'way of 

life is'. Ball en Wyman (1977-1978) wijzen 
er op dat de gevoelens van hulpeloosheid ver-
sterkt worden door de reacties van politic, 

rechters, hulpverleners en arisen. De vrouwen 
die mishandeld worden, zulkn op minder 
steun van deze instanties kunnen rekenen dan 
welk ander individtt ook. In hoofelstuk 7 nicer 
over de houding van degenen die zich bezig- 

20 	'louden met de opvang. 

6. De dader 
De meeste onderzoeken die naar vrouwenmis-

handeling zijn gedaan, beperken zich tot het 
slachtoffer. Van de darter weten we betrekke-
lijk weinig. Toch Mien we op basis van de 
schaarse beschikbare informatie proberen een 
indnik to geven. Wat betreft bet sociaal-econo-
!nisch milieu waarbinnen de relaties zich afspe-
len, verwijzen we naar bet voorgaande hoofd-

stuk. 
Volgens Walker (1979), die van owning is dat 

zowel de mannen als de vrouwen in casu ecn 
gernengde groep vertegenwoordigen, wcrden 
sommige van de onderzochte echtgenoten 

zelf als kind mishandeld, anderen waren gelid-
ge van vechtende ouders. Eon dergelijke ge-
welddadige achtergrond kwam vaker voor bij 
mannelijke daders dan bij vrouwelijke slacht-
offers. Ook I lamlin (1980) komt tot .deze 
conclusie; daarnaast wordt gewezen op over- 
matig drankgebruik in het gezin van oorsprong. 

Verder word( in de meeste onderzoeken mel-
ding gemaakt van een extreme vorm van ja-

loezie aan de kant van de man, gepaard gaand 
met alcoholgebruik. De door Star (1980) 
geinterviewde mannen beschouwden lion 

slachtoffer als bun eigendotn, waarmee ze 



doen konden wat ze wilden (zie ook 
Itotmsaville, 1978). 
Volgens Hilberman en Munson (1980 en 
HiMerman en Munson 1977--I978) is er aan 
de daderskant sprake van een combinatie van 
alcobolisme, lage frustratie-tolerantie en 
pathologische jaloezie. 

	

• 	De door Star onderzochte mannen kenmerken 
zich verder door Misplaatste woede-uitbar-
stingen, slechte zelfbeheersing. Ook wenden 
ze de schuld voor het mishandelingsgebeuren 
constant af. 
Aan de andere kant heeft Walker (1979) er op 
gewezen dat deze mannen in een bepaalde fase 
attente en liefbebbende partners kunnen zijn. 
Dit werd in hoofdstuk 2 aangetoond met de 
zogenaamde cyclustheorie. Ook de door I lil-
berman en Munson onderzochte mannen ble-
ken buiten de mishandelingsincidenten vaak 
vol berouw en genegenheid. 
Hoewel gebleken is dat alcoholgebruik in een 

	

21 	aantal onderzoeken een belangrijke factor 
was, moe ten we toch voorzichtig zijn om de 
oorzaak flier bij overmatig drankgebruik te 
zoeken. Maar al te vaak wordt alcohol als 
excuus aangedragen voor uit de hand gelopen 
echtelijke ruzies. Mishandeling vindt eveneens 
plaats in gezinnen waar nauwelijks of geen 
alcohol wordt gebruikt (Hamlin, 1980). 

In de Verenigde Staten wordt in het Houston 
Area's Women's Center sinds 1978 ook op-
yang verleend aan deze daders. Men heeft voor 
deze constructie gekozen omdat de praktijk 
in veel gevallen uitwijst dat vrouwen die mis-
handeld zijn toch pas in laatste instantie straf-
rechtelijke vervolging van hun echtgenoot 
wensen. Ook blijkt dat weinig vrouwen tot 
echtscheiding over wensen te gaan. Aangezien 
de meeste vrouwen na verloop van tijd uit het 
opvangcentrum weer terugkeren bij hun man, 
heeft men reden gezien aandacht aan de op-
yang van de mishandelende echtgenoot te 
besteden (Myers, 1982). 

7. De opvang van mishandelde vrouwen, 
maatschappelijk en juridisch 
Het is gebleken dat vrouwen die zich in een 
mishandelingssituatie bevinden, filet snel een 
beroep zullen doen op hulpverlening, in welke 



vorm dan ook. Pas wanneer bun toestand on-
houdhaar is geworden, met name wanneer hun 
kinderen ook bedreigd worden, nemen zij de 
slap naar een opvangcentrum voor mishandel-
de vrouwen, dan wel maatschappelijk werker 
of arts. 
Ook kunnen de vrouwen zich in verbinding stel-
len met de politie, doch de praktijk wijst zo-

als opgemerkt 	uit dat het zeer zelden tot 

cell aangifte komt. 
Per instantie zal hierna bekeken worden met 

welke problemen de mishandelde vrouwen, 
wanneer zij een beroep op deze instellingen 
doen, geconfronteerd worden. Ilierbij zal ook 
ingegaan worden op de problematiek van buiten-
landse mishandelde vrouwen die in ons land 
verblijven. 

Opvangcentra root mishandelde vrouwen 
flat vrouwenmishandeling de laatste jaren meer 
in de belangstelling is komen te staan kan on- 

22 	der ;neer toegeschreven worden aan de publici- 

teit die hieraan is gegeven door o.a. de Stich-
ling Blijf van m'n Lijf. In 1974 werd in Amster-
dam het eerste Blijf van m'n Lijf-huis opge-
richt. lilt het felt dat binnen tien dagen na de 
opening 15 vrouwen en 25 kinderen bier een 
veilig heenkomen vonden, mag afgeleid wor-
den dat deze instelling duidelijk in een behoef-
te voorziet. Ook kunnen mishandelde vrouwen 
in ons land terecht bij een van de vijftien op-

vanghuizen van het FIOM (Federatie Instellin-
gen Ongehuwde Moederzorg en alleenstaand 
ouderschap). Anders dan het FIOM dat meer 
traditioneel van opzet is, is Blijf van m'n Lijf 
een vrijwilligstersorganisatie waar slechts enke-
le betaalde Icrachten werken. (Tie ook Roefs, 
1982). Ook hide VS en in andere Europese 
landen kent men opvanglinizen voor mishan-

delde vrouwen, vergelijkbaar met Blijf van m'n 
Lijf. In Groot-Brittannie werd in 1971 door 
Erin Pizzey het befaamde Chiswick Women's 
Aid opgezet. Op dit moment bestaan er zo'n 
150 van deze opvanghtlizen, die gecoiirdineerd 
worden door de National Women's Aid Fede-
ration. (Deze instelling voorziet tegenwoordig 
ook in de opvang van mishandelde mannen). 
In Frankrijk bestaat sinds 1971 SOS Femmes 
Alternatives, een initiatief van Simone de 
Beauvoir. Deze opvanghtlizen voor mishandel- 



de vrouwen onderscheiden zich van de meer 
traditionele hulpverleningsinstellingen doordat 
ze uitgaan van het zelfbulpprincipe. Over de 
betekenis van deze werkwijze (met name in 
eigen land) nu iets meet. 

Blijf van m'n Li/f-/wizen 
Op dit moment bestaan er in ons land 19 Blijf 
van m'n Lijf-huizen. 
De Stichting stelt zich ten doel aldus jaarver-
slag Amsterdam, 1980 -- om onmiddellijk 
veilig onderdak te bieden aan elke vrouw die 
bedreigd en/of mishandeld is. Tevens streeft 
zij ernaar om het voorkomen van vrouwenmis-
handeling en de oorzaken daarvan zoveel moge-
lijk onder de aandacht van het ptibliek te bren-
gen, teneinde de bewustwording op dit punt te 
bevorderen. 1-let werk binnen deze huizen 
word t grotendeels verricht door vrijwilligsters 
die om de beurt een keer per week hun 
diensten aanbieden. 's Avonds en in de 

23 	weekends worden de bewoonsters zoveel mo- 
gelijk aan zichzelf overgelaten. 1-let zelfhulp-
principe komt er op neer dat de medewerksters 
— die zichzelf niet als hulpverleensters zien — 
aan de bewoonsters uitleggen wat er geregeld 
moet worden. De vrouwen zullen daarna op 
eigen initiatief de diverse juridische en maat-
schappelijke instellingen moeten benaderen. 
(woning zoeken, uitkering regelen, echtschei-
ding aanvragen etc.). Het accent ligt bier voor-
al op de onderlinge steun die de bewoonsters 
aan elkaar lcunnen geven. Men probeert hier-
mee zoveel mogelijk te voorkomen dat de 
vrouwen als probleemgeval worden benaderd. 
De bewoonsters van een Blijf van m'n Lijf-huis 
zijn zelf verantwoordelijk voor de gang van 
zaken in het huis. Hun verblijf wordt voor de 
buitenwereld geheim gehouden. Aan de op-
yang van de kinderen wordt zoveel mogelijk 
apart aandacht besteed. Ongeveer de helft van 
de vrouwen blijft bier minder dan twee weken. 
Ondanks de financiele steun die de Blijf van 
m'n Lijf-huizen van de overheid (CRM) ont-
vangen, blijven deze huizen met een groot aan-
tal financiele problemen kampen. Die proble-
men gelden o.a. de zogenaamde tweede-
fasehuizen, die niet in de financieringsregeling 
van CRM zijn opgenomen. Dit is een woon-
project voor bewoonsters van het eerste huis, 



die nog tang op een eigen woning moden 
wachten en de veiligheid van bet eerste Inns 

niet nicer nodig liebben. flier kunnen de 
vronwen met him kinderen een of twee ka-
mers huren en zelfstandig wonen. Verder 
is er een enorm gebrek aan financiele midde-
len voor de opvang van buitenlandse mishan-
delde vrouwen. 

Opvang van buitenlandse mishandelde vrou-
wen 
In het Jaarverslag 1980 van Blijf van m'n 

Lijf Amsterdam wordt speciaal aandacht be-
steed aan de problematiek die de opvang van 
buitenlandse mishandelde vrouwen met zich 
meebrengt. In 1980 werd aan totaal 379 vrou-
wen onderdak verleend; hiervan hadden 307 
vrouwen de Nederlandse nationaliteit, terwijI 
72 vrouwen afkomstig waren nit andere Ian-
den. Ilet grootste gedeelte van de buitenlandse 
vrouwen was aflcoinstig nit Suriname (22), 

24 	Marokko (21) en Turkije (Ii). 
'Door de komst van buitenlandse mishandelde 
vrouwen naar de Blijf van m'n Lijf-huizen 
komen we voor bele andere problemen te 
staan, dan alleen die met betrekking tot mis-
handeling', aldus het jaarverslag. De onbekend-
held met de culturen van deze vrouwen en 
hun afliankelijke opstelling brengt de Blijf van 
min Lijf-huizen in conflict met bun principe 
dat uitgaat van de zelfstandigheid van de 
vrouw. Mede door de taalbarriere is het vrij-
wel onmogelijk voor de buitenlandse vrouwen 
om op eigen initiatief contacten te leg,gen met 
maatschappelijke en juridische instellingen. 
Ook worden hierdoor de contacten met de 
andere bewoonsters geblokkeerd. 

Daamaast worth men in de Blijf van m'n 
Lijf-huizen soms geconfronteerd met buiten-
landse vrouwen die binnen drie jaar na bin-
nenkomst in Nederland bun man verlaten 
hebben. In dat geval komen deze vrouwen in 
principe niet in aanmerking voor een zelfstan-
dige verblijfstitel. lioewel Blijf van min Lijf 
heeft onderkend dat de buitenlandse vrouwen 
duidelijk andere hulp nodig liebben dan die 
7ij haar kan bieden, heeft men toch besloten 

om de opvang aan deze vrouwen voort te zet- 

ten. Via aches en een in 1981 uitgegeven Zwart-
bock 7elfstandige verblijfsvergunning voor 



buitenlandse vrouwen in Nederland', wordt ge-
probeerd de aandacht te vestigen op de posi-
tie van deze buitenlandse vrouwen. Tenslotte 
hebben de Blijf van m'n Lijf-Imiien zich inge-
spannen om in huis de taalbarriere te doorbre-
ken, door te werken met in het Turks en Ara-
bisch vertaald informatiemateriaal. 

Noblemen en kritiek niet bespaard 
Hoewel de medewerksters van Blijf van an 
Lijf (Amsterdam) met tevredenheid terugkij-
ken op wat ze bereikt hebben in de afgelopen 
zes jaar, zijn er niettemin nog talloze proble-
men die overwonnen moeten worden. Veel 
tijd wordt besteed aan het vinden van een op-
tossing voor het huisvestingsprobleem. Dit 
geldt vooral voor die vrouwen die nadat ze 
hun echtgenoot verlaten hebben, niet terug 
willen naar hun oorspronkelijke woonplaats, 
en belemmerd worden in hun mogelijkheden 
omdat ze moeten voldoen aan de eis van eco- 

25 	nomische gebondenheid. 
Ook intern wordt de Blijf-huizen de moeilijk-
heden niet bespaard. Veel huizen zijn overvol, 
kampen met gebrek aan medewerlcsters het-
geen soms leidt tot overbelasting en ziekte. 
In het Jaarverslag Amsterdam, 1980 wordt 
zelfs melding gemaakt van een zekere onrust 
onder de bewoonsters die enige tijd geleden 
uit ongenoegen met de situatie, het vertrouwen 
in de medewerksters opzegden. Bellalye kri-
tiek op de gebrekkige voorzieningen, bleek 
dat veel van de bewoonsters moeite hadden 
met het zelfhulp-beginsel, in die zin dat ze 
vooral in geval van ernstige problemen, een 
beroep op iemand wilden.doen. 
Ook in Groot-Brittannie, waar de opvanghui-
zen van de Womens Aid Movement tot de 
meest geavanceerde gerekend mogen worden 
(men kent hier zelfs derde-fase-huizen), blijkt 
het principe van zelfhulp niet altijd even zalig-
makend te zijn. Done Klein (1979), bekend 
voorvechtster van de vrouwenbeweging in En-
geland, relativeert dit zelfbulpideaal vooral in 
die gevallen waar men in de huizen geconfron-
teerd wordt met psychisch geheel ontregelde 
moeders en kinderen. 'In this situation the 
ideal of selfhelp was reduced to absurdity and 
the resources of our group proved to be totally 
inadequate' (aldus Martin in Klein, 1979). Ook 



wordt Cr op gewezen dal het sotns nmeilijk is 

om in deze huizen orde en rust te handhaven, 
als er pen enkele vorm van professionele lei-

ding is. 
Tenstoile waarschttwt Klein er voor dat der-
gelijke opvanghtlizen geen toevluchtsoorden 
moeten worden voor vrouwen die kortstondig 
bun relatie onderbreken teneinde bier even af 

te kunnen koelen. 

Andere vormen van ntaa tschappelnke kulp- en 
dienstverlening 
Tot nog toe hebben we ons voor wat betreft 
de bespreking van de opvang van mishandelde 
(en bedreigde) vrouwen beperkt tot de aanpak 
van de Blijf van m'n Lijf-huizen. Daarnaast zijn 
er talloze andere maatschappelijke ins tellingen 
waar vrouwen die mishandeld worden een be-
roep op kunnen doen. [let is vrij moeilijk om 

inzicht te krijgen in de opvang die door derge-
lijke instanties geboden wordt, aangezien men 
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	zich niet uitsluitend met hulpverlening aan mis- 
handelde vrouwen bezighouclt. 
!let is een initiatief van de Stichting Blijf van 

m'n Lijf geweest om in 1979 een onderzoek in 
te stellen naar de opvang van mishandelde (en 

bedreigde) vrouwen door een groot aantal 
hulp- en dienstverleningsinstellingen van ver-
schillende aard in Amsterdam. 
In de toelichting bij dit zogeheten Speerpunten-
onderzoek wordt opgemerkt dat men de Blijf 
van m'n Lijf-huizen niet als de enige mogelijke 
en wenselijke oplossing beschouwt voor de 
opvang van mishandelde vrouwen. 
Wel is voorwaarde aldus due toelichting - 
dat de andere hulpverleningsinstellingen tot 

• wie deze vrouwen zich wenden, bet mishande-
lingsprobleem zien en bet gevaar ervan voor 
de vrouw erkennen. !let erkennen van vrou-
wenmishandeling als probleem op zich, zou 
kunnen helpen om alerter te worden op het 
herkennen ervan. 
Met bet aldus ondernomen Speerpuntenonder-
zoek heeft men getracht via de diverse instel- 

. 	lingen van hulpverlenende en dienstverlenende 
aard meer te weten te komen over de aard en 
omvang van vrouwenmishandeling en -bedrei-
ging in Amsterdam. Ook wilde men via dit 
onderzoek erachter komen met welke klach-
ten den vrouwen zich tot welk type instelling 
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wenden. I let Speerpuntenonderzoek Lan wor-
den gezien als een mogelijke aanzet tot het 
invoeren van eel] registratieplicht van vrouwen-
mishandeling (bedreiging). 
Aan dit Speerpuntenonderzoek werd door de 
hieronder vermelde instellingen (weergegeven 
in sectoren) medewerking verleend. Ernaast 
staat het aantal door deze instellingen opge-
geven registraties van vrouwenmishandeling/ 
bedreiging vermeld. 

Sector 

1 n forma tie/ad vies* 	 143 
Blijf van ni'n 1.ijf 	 142 
"Fherapetitische hulp/opvang 	 75 
A lge incen maa tscha !Tell jk werk 	69 
Ilulp aan alleenstaandc ouders 	 61 
Iluisartsen 	 52 
I3uurthuizen 	 39 
Zickenlitiizen 	 37 
II nip aan huitenlanders 	 36 
A dvoca ten/reel' tswin ke hers 	 24 
Politic 	 15 
Ainhulante hulp aan jongercn 	 7 
Duro your !evens- en gezinsvragcn 	6 
Iltilp hij geboortcregeling enz. 	 5 
Gezinsverzorging 	 4 
Bed rijfsniaa tschappelijk wcrk 	 3 
Gczinsvoogdij 	 3 
Itaad voor de Kinderbescherming 	2 
Medisch Opvoedkundig Bureau 	 1 
Ilulp bij alcohol en drugs 	 0 

Totaal aantal registraties: 	 712 

Aantal regi-
stra ties in 
1979 

* Iiinnen dcze sector vallen instellingen als telefo-
nische hulpdicnst, vrouwentelefoons, jongerenadvies-
ccntra c.d. 

Uit de toelichting bij dit onderzoek blijkt dat 
men dit onderzoek als een exploratieve studie 
beschouwt, een eerste systematische verken-
fling van de relatie tussen vrouwenmishande-
ling/bedreiging en hulpverlening in Amsterdam. 
[let aantal vrouwen dat mishandeld wordt, 
valt bier niet uit af te leiden. De vragen die in 
dit onderzoek gesteld werden, zijn niet uitput-
tend beantwoord en bovendien is de registra-
tie door een derde van de instellingen niet 
goed bijgehouden. 



Afgeziett van al deze beperkingen heeft men 
niettemin met dit onderzoek bereikt tlat vrou-

wetunisbandeling verder bespreekbaar is ge-
maakt en dat hulpverleners er nicer alert op 
zijii geworden. Dit laatste geldt 	zo blijkt nit 
de resultaten van dit onderzoek — met name 
voor de volgende onderzochte sectoren: thera-
peutische hulp en opvang, akemeen maat-
schappelijk werk, hulp aan alleenstaande ou-
ders, advocaten/rechtswinkeliers, hulp hij 
geboorte en sexualiteitsvragen en bureau voor 
levens- en gezinsvragen. 
Verder blijkt nit het onderzoek dat de grote 
meerderheid van de vrouwen de mishandeling/ 
bedreiging expliciet als reden van de hulpaan-
vraag noemt bij de volgende sectoren: informa-
tie/advies, hulp aan alleenstaande ouders, 
ziekerdmizen, hulp aan buitenlanders en hulp 
bij geboorteregeling en sexttaliteitsvragen. 

Gezien de beperktheid van het onderzoek en 
ook gezien de omvang ervan, zoti bet te vet 

28 	voeren om in dit verband verder op de rend- 
taten van het Speerpuntenonderzoek in te 
gaan. 
Da t het onderzoek duidelijk effect beef t ge-
had, hlijkt tilt het intensieve contact dat bier-
door is ontstaan tussen Illijf van ni'n Lijf met 
vooral de politic, de instellingen voor buiten-
landers en de instellingen voor hulp bij ge-
boorte-regeling en sexualiteitsvragen. Men 
verwacht dat de dialoog die nu op gang ge-

braclit is, zal worden voortgezet, ook tussen 
de sectoren onderling en de personen die daar-
binnen werkzaam zijn. 

Ook nit de Amerikaanse literatttur blijkt dat 
medici, geestelijk gezondheidswerkers en ook 
maatschappelijk werkers te weinig alert zijn op 
het signaleren van vrouwenmishandeling. Vol-
gens Rounsaville (1978) wordt in veel geval-
len onvoldoende naar de oorsprong van de 
aandoening van de patient gekeken: psychia-
ters beschouwen vage klachten als onbelahg-
rijk onderdeel van een algehele diagnose (de-
pressie bijvoorbeeld). Ook speelt tijdgebrek 
van de behandelend arts of maatschappelijk 
werker bier een rol. Daarnaast dragen de non-
wen zelf hij aan de mystiek die doorgaans bun 
klachten ontringt. Schaamte- en ook schuld-
gevoelens leggen ben dikwijls bet zwijgen op. 



Volgens Star (1980) is het van belang dat de 
maatschappelijk werkers hun kennis over 
slachtoffers verrijken door informatie in te 
winnen bij de politie, advocaten of medici. 
Ook zouden behandelaars bilbepaalde klach-
ten eerder moeten anticiperen op mogelijke 
geweldsoorzaken door direct er naar te vra-
gen. Men zou vooral alert moeten zijn op vrou-
wen met (steeds zich herhalende) verwondin-
gen aan het hoofd, de rug of de annen en op 
vrouwen die een zonnebril dragen. 

Politic en Justitie 
Ten aanzien van de opspo- ring en vervolging 
van gevallen van echtelijk geweld c.q. vrou-
wenmishandeling geven zowel politic als ver-
volgende instanties blijk van een terughou-
dende opstelling. Dit wordt bevestigd in de 
Amerikaanse, Engelse en ook Nederlandse 
literatuur. Enerzijds bestaat er aan de kant 
van de politie een afkeer om te intervenieren 

29 	in deze priveaangelegenheden — arrestatie 
• wordt zoveel mogelijk vermeden anderzijds 
is de tussenkomst van de politic in dergelijke 
echtelijke twisten niet ontbloot van gevaar. 
Een aanzienlijk deel van de gevallen met dode-
lijke afloop voor politiemensen (vooral in de 
Verenigde Staten), kan toegeschreven worden 
aan het politie-optreden in kwesties van fami-
liegeweld. (Walker, 1979; Klein, 1979). Vrou-
wen die slachtoffer zijn van mishandeling door 
hun echtgenoot, doen zoals is gebleken, overi-
gens zelden aangifte (in juridische zin) bij de 
politic. Angst voor mogelijke represailles van 
hun echtgenoot speelt daarbij een rol. Zo men 
zich toch met klachten tot de politic wendt, 
deinst men veelal terug voor de consequen ties 
van een aangifte (zie ook Fromson, 1980). 
De terughoudendheid van politic en justitie 
zou hierdoor mede verklaard kunnen worden. 
(Fiora Gormally). Uit de door Dobash 
en Dobash onderzochte politiezaken waar 
sprake was van een veroordeling, blijkt dat de 
politic voornamelijk optrad als het geweld 
ernstig was. In de meeste gevallen echter, 
spoort de politic de partijen aan om hun ge-
schil weer bij te leggen. Daarnaast wijst de 
politic ook op de nadelige gevolgen van arresta-
tie, zoals verlies van inkomen, rechterlijke 
procedures etc. (Flora GonnaIly, 1978). Een 



andere moeilijklieid die zich voordoet in geval-
len van gezinsgeweld eq. vrouwetunishande-
ling is het gebrek aan bewijs. 
Ook Zoomer en Steinmetz (1979) constate-
ren riaar aanleiding van bun onderzoek dater 
terzake van vrouwenmishandeling, behalve 
wanneer deze ontaardt in doodslag, in bet al-
gemeen sprake is van ecn relatief milde af-

doening door politic en justitie. 
Uit een onderzoek naar het sepotbeleid in het 
ressort Den Haag,* blijkt dat de vervolgings-
beslissing inzake mishandeling in de eerste 

plaats samenhangt met de aard van de relatie 
tussen de dader en bet slachtoffer. (Ongeveer 
de helft van de vrouwen uit dit onderzoek 

werd door eigen familieleden mishandeld, man-
nen daarentegen werden vaker dan vrouwen 
door onbekenden mishandeld). 
Zaken waarbii vrouwen het slachtoffer zijn 
worden, aldus dit onderzoek, aantnerkelijk 
vaker geseponeerd dan zaken met mannelijke 

30 slachtoffers. flit verschil doet zich vooral voor 
wanneer slachtoffer en dader familie of beken-
den van elkaar zijn. Deze verschillen in sepot-
percentages kunnen volgens de onderzoekers 
niet nit verschillen in letsel verklaard worden. 
In de slotbeschouwing zullen we uitgehreider 
op de betekenis van de reactie van politic en 
justitie in dezen ingaan. Daarbij zal tevens de 
vraag gesteld worden of gevallen van vpanwen-

mishandeling meer in de strafrechtelijke sfeer 
gehracht moeten worden, of dat de terug-
houdendheid waarvan de opstelling van politic 
en justitie gettligt, aansporing verdient 

8. Slotheschottwing 
In het hierboven gepresenteerde artikel is 

getracht een overzicht te geven van een aantal 
facetten van het fenomeen vrouwenmishande-
ling. Gebleken is dat we bier te maken hebben 
met een complexe materie die nauwelijks in de 
vorm van den overzichtsartikel weer te geven 
is. 
Bovendien gaat het bier om een zeer persoon-
lijk probleem, waarover in de literatuur de 
meest uiteenlopende standpunten blijken te 
bestaan. Met die standpunten probeert men 

• Zowel met betrekking tot mishandeling hinnens-
Inds als buitenstmis 



verklaringen te geven voor het voorkomen van 
vrouwenmishandeling. Volgens sommigen gaat 
vrouwenmishandeling over van de ene genera-
tie naar de andere of is het een specifiek ken-
merk van de gezinscultuur (Straus en Stein- 
metz). Aangevoch ten zijn bepaalde psycholo-
gische opvattingen als zouden vrouwen zelf 
de oorzaak van de mishandeling zijn doordat 
ze zich provocerend opstellen ten opzichte van 
hun partner. Ook de gedachte dat de mishande-
ling voortkomt uit bepaalde masochistische 
behoeftes heeft al lang terrein verloren. 
Dan is er de opvatting die deze vorm van mis-
handeling toeschrijft aan de onderdrukte posi-
tie van de vrouw in de samenleving, die geba-
seerd is op patriarchale principes. 
Hiermee verband houdt het standpunt waarbij 
gewezen wordt op de invloed die vroegtijdige 
sexerolconditionering heeft op vrouwen: vrou-
wen worden in hun jeugd reeds aangemoedigd 
zich te gedragen volgens een stereotype vrouwe- 

31 	lijk gedragspatroon. Een dergelijke houding 
zou er verantwoordelijk voor zijn dat de mees-
te mishandelde vrouwen eenmaal volwassen 

zich niet aan hun mishandelingssituatie 
weten te onttrekken. Zelfs bij sommige vrou-
wen die een belangrijke maatschappelijke po-
sitie verworven hebben bestaat — wanneer het 
gaat om de relatie met hun partner — de neiging 
tot `aangeleerde hulpeloosheid'. Hoewel beide 
laatste visies met name wat betreft bun uit-
werking van een zekere eenzijdigheid getui- 
gen, bieden ze niettemin aanknopingspunten - 
voor een van de mogelijke verklaringen voor 
vrouwenmishandeling. Onderdrukking van 
vrouwen enerzijds en hun ondergeschiktheid 
die voortvloeit tilt een opgelegd stereotype 
gedragspatroon anderzijds dragen ontegen-
zeggelijk bij aan het felt dat er zoveel vrouwen 
zijn die tot op heden door hun echtgenoten of 
partners bedreigd dan wel mishandeld worden. 

Zoals dat bij de meeste maatschappelijke pro-
blemen het geval is, dienen we ons ook tiler af 
te vragen of/en welke maatregelen ertegen 
genomen dienen te worden. 
De bean twoording van deze vraag hangt naar 
onze mening samen met twee andere vragen 
die op grond van het vorenstaande gesteld 
kunnen worden: 



waarom is er vooral bij het publiek zo 
weinig bckend over vrouwentnishandeling 
— waaroin zijn er nog steeds zoveel vrouwen 
die ondanks de vaak onliondbare situatie uit-
eindelijk loch weer bij him echtgenoot/part- 

• ner terugkeren. 
Gebleken is dat slachtof fers van vrouwenmis-
handeling hun probletnen verborgen houden 
voor de buitenwereld. Veel van deze vrouwen 
hebben het gevoel dat zij de oorzaak zijn van de 
mishandelingsincidenten of zij beroepen zich op 
overmatig drankgebruik dan wel overspanning 
van hun echtgenoot. 
De meeste vrouwen hebben nauwelijks enige 
verwachting onitrent mogelijke oplossingen 
voor hun problemen. Ze bevinden zich in een 
kwetsbare positie die nog eens bevorderd 
wordt door de vaak terughoudende opstelling 
die zij ervaren van Itulpverleners en de politic. 
Ilet gevolg hiervan is dat de meeste vrouwen, 
ook nadat ze een beroep op maatschappelijke 

32 	instanties hebben gedaan, weer terugkeren bij 
bun partner. In die gevallen waailn de mishan-
deling zich slechts incidenteel heeft voorge-

daan, kan deze slap terug alleen maar worden 
toegejuicht. Maar wanneer de terreur in het 
gezin zo groot is dat daarmee de vrouwen en 
ook de kinderen ten onder dreigen te gaan, 
zal tech naar andere oplossingen gezocht 
moeten worden. Die oplossingen zoilden ge-
zocht kunnen worden in een grotere betrok-
kenheid bij vrouwenmishandeling van de poli- 
tie enerzijds en de genoemde maatschappelijke 
hulpverlenende instellingen anderzijds. 
Veel hulpverieners blijken onvoldoende alert 
te zijn op het onderkennen van het probleem 
vrouwenmishandeling. Daarnaast is de politic 
veelal onthand wanneer haar assistentie wordt 
gevraagd in geval van -- wat men noemt — ge-
zinsonenigheid. Zowel aan de kant van bet 
maatschappelijk werk als aan de kant van de 
politic zou mogelijk in de opleiding meer aan-

dacht geschonken kunnen worden aan het 
voorkomen van vrouwemnishandeling. 
Bekend is dat de New Yorkse politic werkt 

met speciaal opgeleide family-crisisunits. In ons 
land heef t bijvoorbeeld de Utrechtse Gemeen-
tepolitie maatschappelijk werkers in dienst die 
actief betrokken kunnen woolen bij verkrach-

lings- en vrouwenmishandelingszaken. De poll- 



tie werkt hier sinds anderhalf jaar in regionaal 
verband sanien met hulpverlening en medische 
diensten (Doomen, 1982). Van een dergelijke 
inbreng vanuit de hulpverleningshoek zou de 
politie meer gebruik dienen te maken. 
Overeind blijft dat voor de meer ernstige mis-
handelingsvonnen het strafrecht gehanteerd 
zal moeten worden. Aan de andere kant moe-
ten we er voor waken om niet elke vorm van 
vrouwenmishandeling in de strafrechtelijke 
sfeer te brengen. Daarmee is noch het slacht-
offer noch de dader gebaat. In dat geval is de 
stap naar algehele gezinsontwrichting Met 
groot. Bovendien is het een illusie van de 
vrouwenbeweging oin te den ken via deze weg 
de onderdrukking van de vrouw te kunnen 
terugdringen. (Bol, 1981). 

De cijfers en de onderzoeken die hierboven 
werden besproken, dienen slechts als indicatie 
voor een maatschappelijk probleem waar we 
nog steeds onvoldoende inzicht in hebben. De 
meeste onderzoeken hebben bovendien betrek-
king op de Amerilcaanse situatie. 
Empirisch onderzoek naar de oinvang en bete-
kenis van vrouwenmishandeling in Nederland 
bestaat er eenvoudig niet. Juist omdat deze 
problematiek zowel hulpverlening als politie 
en justitie voor belangrijke vragen stelt, is een 
aanbeveling tot wetenschappelijk onderzoek 
naar het voorkomen van vrouwenmishande-
ling in ons land bier op zijn plaats. 
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Vrouwen: de `geeigende' 
slachtoffers van geweld binnen 
het huwelijk* 

door R. Emerson Dobash en Russell P. 
Dobash 

Het is nog maar zo'n honderd jaar geleden dat 
in Groot Brittannie en de Verenigde Staten 
aan mannen het recht om hun vrouw te slaan 
werd ontzegd. Voordien werd het beschouwd 
als een noodzakelijk aspect van de huwelijkse 
plichten van een echtgenoot om zijn vrouw 
onder controle te [louden en te tuchtigen 
d.m.v. fysiek geweld. Hoewel de wettelijke 
voorschriften die deze praktijk indertijd on- 
dersteunden niet meer bestaat, gaat deze onver-
minderd door. Gedrag dat vroeger bij de wet 

37 	werd vergoelijkt wordt nu bij de wet verboden, 
maar culturele en normatieve voorschriften 
ondersteunen het nog steeds, en het wordt 
slechts mild veroordeeld, als dat at gebeurt, 
door het justitiele systeem. 
In dit artikel zal enig licht worden geworpen 
op de historische processen met behulp waar-
van deze vorm van geweld beter begrepen en 
verklaard kan worden. Ook zullen gegevens 
uit verschillende bronnen worden aangevoerd 
om aan te tonen dat in de huidige Westerse 
maatschappijen het geweld overwegend en 
bij voorkeur gericht is op vrouwen.** Voor 
een beter begrip is het evenwel niet voldoende 
touter gegevens over het bestaan van vrouwen-
mishandeling in het verleden te verzamelen. Een 
historische analyse die de interrelatie tussen 
deze vorm van geweld en andere sociale pro-
cessen en instituties illustreert, is noodzakelijk. 
Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in 
de sociale betekenis van vrouwenmishandeling, 
de maatschappelijke geaccepteerdheid ervan 

* Dit is een verkorte weergave van: Wives, the 'appro-
priate' victims of marital violence. 
In. Victimology: an international Journal, 2c jig., 

1977-1978, nrs. 3-4. 

** Deze term 'vrouwen' slaat zowel op degcnen die 
wettig getrouwd zijn als op degcnen die ongetrouwd 
met.cen Man Samenleven. 



en de institittionele mechanismes die het 
vont-korner) ervan steunclen en in stand hidden. 
Het plaatsen van geweld tegen vrouwen in de-
ze bredere socio-historische context leidt tot 
ecn beter begrip van het verschijnsei in de 
hedendaagse sarnenleving. Deze methode 
maakt het mogelijk venter te gaan dan het 
kortzichtige empirisme dat zich tlitsluitend op 
individuen of (echt)paren richt; zij biedt de 
mogelijkheid om dergelijke individuele geval- 	• 
len in een bredere sociale context te plaatsen 
waaruit meer betekenisvolle verklaringen zijn 
af te leiden. Toegepast op de problemen van 
geweld tegen vrouwen in de huiselijke sfeer 
leidt deze methode onontkoombaar tot de 

conclusie dot vrottwenmishandeling geen `af-
wijkend', 'abnortnaal' of ipathologischt (in de 

striktste betekenis van deze begrippen) gedrag 
is. net is veeleer een gedragsvorm die geduren-
de eettwen als een acceptabel, ja zelfs een 
wenselijk onderdeel van een patriarchaal ge- 

38 	zinssysteem binnen een pat riarchale maatschap- 

pij heeft bestaan. Vecl van de ideologic en 
institutionele regels die bet patriarchaat onder-
steunden door bet onderwerpen, domineren en 
controleren van vmuwen zijn nog terng te vin-
den in onze cultuur en sociale instituties. De 
hiernavolgende schets van de historische wor-
tels van dit geweld en de herinterpretatie van 
verschillende soorten hedendaags onderzoek 
tonen op overweldigende wijze aan dat met 
name de vrouwen in bun positie van echtge-
notes de `geeigendel slachtoffers van geweld 
binnenshuis zijn. 

Zonder mu de wreedheid en het dwingend 
karakter van psychisch geweld te onderschat-
ten zullen wij ens in dit artikel uitsluitend 
richten op fysiek geweld. Deze term behoeft 
nadere specificatie. Er bestaan aanzienlijke 
verschillen in de sociale betekenis en fysieke 
consequenties van de gewelddadige gedragin-
gen tussen echtgenoten. Zij kunnen varieren 
van cen Hap, duw of Rinke zet eens in de 

zoveel tijd, hetgeen zelden of nooit escaleert 
en waarbij het niet de bedoeling is ernstig let-
sel toe te brengen of te intimideren, bet her-
liaaldelijk met de vuisten bewerken en schop-

pen met het doel letsel toe te brengen en het 
slachtoffer sterk te intirnideren maar nict ie 



doden (hoewel diE soms gebeurt), tot geweld 
met de bedoeling Om te doden. Dcze gedragin-
gen verschillen t.a.v. bet motief, het doel en de 
dwang die ervan uitgaat, en hoeven wat de 
ernst betreft niet noodzakelijk in elkaars ver-
lengde te liggen. 
In dit artikel pat het niet om de minst 
ernstige vormen van geweld, maar om dood-
slag en vooral de ernstige en systematische 
mishandelingen waarbij het slachtoffer ge-
schopt en met de vuist geslagen -  wordt met 
de bedoeling te intimideren en letsel toe te 
brengen. 

De erfenis van het patriarchaat 
Algeineen worth verondersteld dat de eerste 
huwelijkswet werd uitgevaardigd door de 
Romein Romulus in 753 v. Christus. Er werd 
in gesteld dat getrouwde vrouwen `zich voile-
dig moesten aanpassen aan de stemmingen van 
bun echtgenoot en dat mannen over hun vrou- 

39 	wen als hun noodzakelijke en onafscheidelijke 
eigendommen moesten hecrsen'. In de Romein-
se maatschappij was er geen plaats voor alleen-
staande personen, en een vrouw had geen an-
dere keus dan te trouwen en `een noodzakelijk 
en onafscheidelijk eigendom' te worden. Door 
te trouwen kwam de vrouw onder de controle 
van haar man, (lie de absolute patriarch was; 
hij bezat en heerste over alle bezittingen en 
personen binnen het gezin. Een vrouw was 
verplicht haar man te gehoorzamen en hij had 
bet wettelijke recht en de morele verplichting 
om haar onder controle te houden en te straf-
fen voor elke misdraging, zoals overspel, wijn 

• 	drinken, het bijwonen van publieke spelen 
zonder zijn toestemming of zich ongesluierd in 
het openbaar vertonen. De man had volmacht 
om het gedrag van zijn vrouw te beoordelen en 
af te keuren en er was een duidelijke norm die 
de reeliten en de autoriteit van mannen be-
schermde en de gedwongen onderwerping van 
vrouwen legitimeerde. 
Er waren talrijke Romeinse wetten m.h.t. over-
spel, ontrouw e.d., welke alle een dubbele 
standaard te zien gaven, terwijI de straffen voor 
deze misdragingen zeer streng waren. De rede-
nen daarvoor hadden niets te maken met ge-
dwarsboomde liefde maar met eigendoms-
rechten. De autoriteit van de man moest onaan- 



gelast hlijveti zodat er geen twijfel kon bestaan 
over de afstamming van de zoons die de faint-

lienaam en de bezittingen zoutlen erven. Like 
aanwijzing dat een VITMW niet volledig door 
haat man owlet-  controle werd gehouden werd 
voldoende reden geacht om haar, desnoods 
buiten alle proporties, te mishandelen. 
In een later stadium vonden er veel veranderin-
gen plaats in bet Romeinse gezin. Gedurende 
de Punische oorlogen waren mannen lange tijd 
afwezig, zodat vrouwen meer verantwoorde-
lijklieid op zich namen en onafhankelijker wer-
den. Sommigen erfden bezit, kregen een oplei-
ding en namen deel aan traditioneel manne-
lijke bezigheden zoals politick en filosofie. De 
strenge sexuele code werd gematigd en vrouwen 
waren vergeleken met daarvoor tamelijk 
geemancipeerd. Doewel een man zijn vrouw 

nog steeds mocht slaan waren daaraan grotere 
beperkingen gesteld, en bet was onwettig out 
een vrouw ;tit de hogere klasse te slaan. De 

40 veranderingen in de positie van vrouwen en 
het venvateren van het absolute patriarchaat 
werden in de armere sectoren van de maat-
schappij tnet speciale afschow gadegcslagen._ 

Christenen streden, althans wat de struc-

tuur van het gezin en de gezinsrelaties betreft 
niet voor een revoltitionaire verandering maar 
voor handhaving van de macht en autoriteit 
van de patriarch. Ilet Christendom koesterde 
de hierarchische gezinsstructuur en verheerlijkte 
de ondergeschiktheid en gehoorzaamheid van 
vrouwen aan hun man. Dit moest echter niet 
met geweld worden afgedwongen maar bereikt 
worden door het aanvaarden van een morele 
opdracht volgens welke gehoorzaamheid heilig 
was verklaard:'De wet betreffende bet howe-
lijk en de voorschriften betreffende huwe-
lijksplichten' stelden dat de juiste rol voor 
een vrouw bestond tilt liefde en gehoorzaam-
held. Van de man went ook verwacht dat 
hij van zijn vrouw Meld, maar daarnaast moest 
hij zijn huishouding goed bestieren en ieder 
die daartoe behoorde onder de duiro 'louden. 
Vanaf deze vroege periodes in de geschiedenis 

hebben zowel de Kerk als de Staat deze pa-
triarchale gezinsstructuur ondersteund; de 
Kerk door een morele opdracht en de Slant 
door acticve propaganda voor de autoriteit 



van nfannen en door Itet legitimeren van het 
geweld dat dezen tegen Itun vronw gebrnikten. 

De wetten betreffende tuchtiging 
Gedurende dc Middeleetiwen maakten de 
tuchtigingswetten in landen als Spanje, Italie, 
Frankrijk en England het mogelijk dat vrou-
wen door de straten van de stad werden geran-
seld, voor jaren verbannen of gedood werden 
wanneer zij overspel pleegden of een van de 
vele 'mindere ernstige' overtredingen begingen. 
In Frankrijk kon een man zijn vrouw slaan wan-
neer zij hem tegensprak of beledigde, of wan-
neer zij weigerde om, als een fatsoenlijke 
vrouw, zijn redelijke bevelen te gehoorzamen. 
Zelfs volgens de Franse ridderlijkheidscode 
kon een man zijn kijvende echtgenote tegen 
de grond slaan, met zijn vuist in het gezicht 
stompen en haar neus breken, zodat ze voor 
altijd getekend en beschaamd zou zijn. 
Onder de Engelse Common Law verloor een 
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	getrouwde vrouw at haar burgerlijke rechten; 
ze had geen afzonderlijke wettelijke status 
en ze werd het bezit van haar echtgenoot. Ilet 
recht van de man om zijn vrouw te kastijden 
werd als een natuurlijk onderdeel van zijn ver-
antwoordelijkheden beschouwd en in het be-
lang van zowel de man als de vrouw. 
Alle wettelijke systemen van Europa, Engeland 
en het vroege Amerika, evenals de normen van 
de gemeenschap, stonden achter het recht van 
de echtgenoot om zijn vrouw te slaan. In het 
18e-eeuwse Fran krijk bijvoorbeeld vond men 
het juist dat een man zijn vrouw sloeg wanneer 
zij zich onafbankelijk opstelde, na haar huwe-
lijk het beheer over haar bezittingen wilde 
houden, overspel pleegde, of zclfs bij ver-
meende ontrouw, maar de aframmeling moest 
wel overeenkomstig de regels van een legitieme 
bestraffing zijn. Ilet kastijden van vrouwen 
en kinderen was beperkt tot `klappen, stoin-
pen, schoppen of slagen op de rug .. . die geen 
zichtbare tekens achterlie ten 	Man nen 
moesten hun vrouwen wel ondet controle 
houden, maar zij moesten hun aanvallen bin-
nen de grenzen !louden die door de gemeen-
schap stilzwijgend waren gesteld. In die tijd, 
en ook nu nog, riep geweld tegen vrouwen 
weinig afkeuring op, tenzij het extreem ernstig 
was. Aileen wanneer de mishandeling in het 



openbaar plaa Isvond en ccii bcpaalde grens 
went overschreden het) de man de kans te 
worden beripst of te worden onderworpen 
aan mottle sancties. 

Afwijzing van de tuchtigingswetten 
Pas in de I 8e eeuw werd de macht van de 
echtgenoot aan twijfels onderbevig en kon 
een vrouw bereiken dat ze door haar man met 
rust werd gelaten. Toch was het niet eerder 
(Ian in de I9e eeuw dat de strijd om hervor-
mingen in Amerika en Groot-Brittannie begon 
en wetten tegen vrouwenmishandeling wer-
den aangenomen. 
Zoals te verwachten was, hadden de Ameri-
kaanse staten als kolonies van Engeland veel 

van de Engelse wetgeving overgenomen en 
ingepast in hun eigen wettelijke structuur. 
loch werd het recht van de man om zijn 
vrouw te kastijden pas in 1824 fortneel als 
wet erkend door het Supreme Court in Missis- 

42 	sippi die daarmee de eerste was in Amerika. 
Andere staten volgden kort daarna. In 1864 
deed het hof in North Carolina de uitspraak 
dat de staat niet moet ingrijpen in gevallen 
van huiselijke inch tiging tenzij 'er sprake was 
van blijvend letsel of huitensporig geweld'. 

Men gaf er de voorkeur aan om de 'partijen 
aan zichzelf over te laten, als de beste tinnier 
owl hen ertoe te hrengen het geschil bij te 
leggen en smitten te leven zoals man en vrouw 
betaamr. be neutrale terminologie van deze 
uitspraak ging voorbij aan het feit dat `de par-
tijen aan zichzelf overlaten' betekende dat de 
man door kon gaan met zijn vrouw te slaan. 
Minder dan 50 jaar na de wettelijke erken-
ning van vrouwenmishandeling in Mississippi, 

. namelijk in 1871, werd bet illegaal gemaakt 
in Alabama en Massachusetts. Pas in 1891 
was dit in heel Amerika het gent. Ilet argu-
ment was dat vrouwenmishandeling moreel 
verwerpelijk en weerzinwekkend is en dat er, 
zolang de vrouw zich niet gewelddadig ge-
draagt, niets is dat mishandeling door haar 
echtgenoot kan rechtvaardigen. In juridische 
uitspraken was het idee van provocatie kenne-
lijk verworpen, en zo tegen 1910 stonden op 
elf na, alle staten echtscheiding wegens wreed-
held toe. 

Ongeveer in dezelfde tijd werd gestreden voor 



wijziging van de Engelse wetten. In toespra-
ken in het parlement werd crop gewezen dat 
'het land zijn getrouwde vrouwen niet slechter 
moest behandelen dan huisdieren'. De Wet 
voor Betere Preventie en Bestraffing van 
Zware Mishandeling van Vrouwen en Kinde-
ren (1853) werd aangenomen maar later weer 
herroepen, en het wekt geen verbazing dat de 
leden van een protestantse secte in Whitehaven 
'de praktijk van vrouwenmishandeling verde-
digden als de leer van het geloor. Die praktijk 
was nog vrij legaal, maar er was aanzienlijke 
verwarring over de wettelijke beperkingen die 
eraan waren gesteld. In de Geschiedenis van 
de Roede (de jaren 1860) sch reef de weleer-
waarde beer Cooper: 

'De autoriteiten zijn het cr niet over ecns wat under 
een `gematigde 	 moct worden verstaan en 

met welke werktuigen deze mod t worden toege- 

diend 	hoewel cell man volgens de wet zijui vrouw 
nict zoo mogen slaan met een stok van cell bepaalde 

43 	afflicting, kan hij dat veilig docn met cen zwecp van 

cen bepaalde afflicting of met zijn hand. Sommige 
mannen die niet al te hardhandig wilden zijn beperk-

ten zieli gewoonlijk tot een roede die nict dikker 
was clan de pink'. 

Toen de publieke en parlementaire discussie 
steeds meer verhit werd, werd door Disraeli 
een parlementaire coinmissie in bet leven ge-
roepen om de frekwentie van vrouwenmishan-
deling te onderzoeken en de geschiktheid van 
boetes en gevangenisstraffen na te gaan, even-
als de mogelijke invoering van lijfstraffen voor 
degenen die op wrede wike hun vrouw mishan-
delden (Parliamentary Papers; 1875). Tweeen-
vijftig graafschappen in Engeland en Wales 
rapporteerden honderden gevallen van mannen 
die hun vrouw wreed mishandelden tussen 
1870 en 1875. Het commentaar van de politic 
onthulde een grote intolerantie tegen deze 
wrede aanvallen, maar een hoge graad van 
acceptatie van wat zij gewone aanvallen 
noemden. 
Omstreeks 1878 werd het vrouwen toegestaan 
wreedheid als grond voor echtscheiding te 
hanteren, maar de wet en de uitvoering ervan 
waren er meer op gericht om grenzen te stellen 
aan het gewelddadig gedrag t.o.v. vrouwen 
clan om het werkelijk illegaal te maken. Tegen 
het eind van de vorige eeuw waren er per (lag 



minstens vier processen tegen mannen (lie 
vrouw zwaar hadden mishandeld, en duizemIcti 
vrouwen ware!) cen snort `rondlopendc boks-
bal. die zicbdit ook wel realiseerden man 
alleen maar het !even wilden doorkomen met 
zo weinig mogelijk blame plekken'. Er werd 
70 weinig gedaan owl veranderingen aan te 

brengen in het dagelijksc leven van vrouwen 
dat de Suffragettes in 1910 vrouwenniishan-

deling tot eon van him strijdpunten maakten. 
Vrouwen waren dan we! Met nicer de legitieme 
slaclitoffers van geweld binnen bet Ithwelijk, 
maar waren zij nict nog steeds de 'geeigende' 
slachtoffers? 

Geweld binnen het gezin 
In deze eetiw hebben onderzoeken consequent 
aanwijzingen opgeleverd dat vronwen binnen 
het kader van het huwelijk de meeste kansen 

!open bij geweld hetrokken te taken, en dan 
gewoonlijk eerder als slachtoffers dan als 

44 	daders. Binnen bet instittnit van het huwelijk 
leeft de erfenis van bet patriarchaat voort in 
de hierarchische verhouding tussen mannen 
en vrouwen. De inannelijke autoriteit wordt, 
met voorhijgaan aan de zogenaamde bevrijding 
van vrouwen, nog steeds geeerbiedigd en be-
scherind door sociale instituties, en versterkt 
en bestendigd door de socialisatie van kinderen. 
Resultaten van onderzoek naar geweld tussen 
personen hcbben consequent de samenhang 
tussen int iemc relaties en doodslag en mishan-
deling aangetoond, maar sociale wetenschap-
pets liebben even consequent nagelaten de 
richting van bet geweld aan re geven. Wanneer 
de bevindingen en implicaties van bestaande 
onderzoekrapporten zorgvuldig worden nage-
gaan wordt het duidelijk dat vrouwen in him 
positie van eclitgenote de meest waarschijnlijke 
slachtoffers zijn van systematisch en voortdii-

rend geweld binnen bet gezin. 

Moord en doodslag 
Ilet onderzock van McDonald naar moord en 
doodslag in verschillende landen liet zien dat 
mannen vaker iemand doden dan vrouwen, 
en wanneer een vrouw herslachtoffer was 
dan was de dader meestal iemand met wie zij 
een intieme relatie had. Ilij 487 moorden die 
ttissen 1885 en 1905 door mannen waren ge- 



pleegd, was de kilt van de slachtoffers de 
eigen echtgenote (127) of de niinnares of ge-
Beide (115). Uit onderzoek van Von Ilentig 
in Duitsland Week dat van de vrouwen die in 
1931 waren gedood door iemand met wie zij 
een name relatie hadden, 61,5 procent het 
slachtoffer was geworden van de eigen echtge-
noot. Hoe nauwer de band tussen man en 
vrouw, hoe nicer de vrouw een gewelddadige 
aanval riskeert. Hetzelfde patroon werd ge-

vonden door Wolfgang in Noord-Amerika 
(1958). Gebruik makend van de politieregistra-
tie vond hij dat in de meeste moordzaken tus-
sen dader en slachtoffer een primaire relatie 
bestond. Ook bier waren vrouwelijke slachtof-

fers vooral gedood door bun echtgenoot, ter-
wijl mannen eerder het slachtoffer werden van 
iemand buiten het gezin. Van de vrouwen 
was 41% gedood door de echtgenoot, slechts 
10% van de mannen echter was gedood door 
hun vrouw. De ondcrzoeken naar mooid en 

45 doodslag in Engeland en Wales door Gibson 
en Klein (1969) en Gibson (1975) laten zien 
dat van de vrouwen vooral degenen die ge-
trouwd zijn of met een man samenwonen 
slachtoffer werden. 

• 	Ook anderen hebben aangetoond dat het ge- 
zin een gewelddadig kader vormt maar vaak 
gingen de onderzoekers eraan voorbij dat het 

geweld niet evenredig verdeeld was onder de 
gezinsleden, maar naar verhouding vaak ge-

richt was op vrouwen. De hiergenoemde cij-
fers over moord en doodslag bevestigen dat 
er verschil is in het gebruik van geweld tussen 
mannen en vrouwen. Waar sommige onder-
zoekers Oen groot verschil aantreffen tussen 
het aantal door mannen en door vrouwen 

gepleegde moorden is de verklaring van de . 
moorden gepleegd door vrouwen wellicht ge- 
heel verschillend van die voor de door mannen 
gepleegde moorden. Boudouris bijv. conclu-
deert dat het grote aantal moorden dat door 

niet-blanke vrouwen in Detroit werd gepleegd 
zou kunnen worden verklaard als het ... 
`resultaat van zelfverdediging na te zijn aan-
gevallen door een niet-blanke man, in de mees-
te gevallen haar echtgenoot'. Ook Wolfgang 
wijst crop dat mannen die door hun vrouw 
werden gedood haar veel vaker vlak daarvoor 



zelf hadden aangevallen dan, in het omgc-
keerde geval, vrouwen die slachtoffer werden. 
De belangrijkste conclusies die nit de Merge-
tmemde onderzoeken kan worden getrokken 
is da t mannen veel vaker iemand doden clan 
vrottwen, en dat vrouwelijke slachtoffers ge-
woonlijk met bun aanvallers zijn getrouwd. 
Vrouwen lopen meer katis op fysieke aanval-
len naarmate zij een intensievere relatie met 
een man hebben. Dit patroon komt zelfs nog 
duidelijker naar voren nit de resultaten van 
onderzoek naar misliandeling. 

Mishandeling 
Onderzoek dat verricht is in Engeland en 
Wales onthult dat in 1950 en 1960 `eclitelijke 
twisten' die zich binnenshuis afspelen 30% 
van alle geweldsdelicten nitmaakten en dat 
in 90% van deze gevallen de aanval was gericht 
op de vrouw. Rnim 52% van een steekproef 
van mishandelingszaken had betrekking op - 

46 	mensen die famine van elkaar waren, maar 

jammer genoeg weal hierbij niet gekeken naar 
de ridding van het geweld. Het recente werk 
van Gelles toont aan dat mannen veel vaker 
geweld gebruiken dan vrouwen, en dat bijna 
een kwart van den mannen ruin vrouwen regel-
matig mishandelden. 

Het werk van Chester en Streather (1972), 
dat primair gericht was op echtscheidingsgronden 

liet zien dat het in 90% van de 1500 onder-
zochte verzoeken tot echtscheiding in cen 
graafschap in hel zuiden van Engeland vron- 
wen betrof die gewelddadig gedrag van hun 
man hadden ondervonden. De grote meerder- 
heid van deze vrouwen vermeldde dat zij 

tijdens hun huwelijk herhaaldelijk aan geweld 
hadden blootgestaan. O'Brien interviewde in 
de Verenigde Staten 150 personen die een ver-
zoek tot echtscheiding hadden ingediend en 
vond dat 28 van hen uit zichzelf spraken over 
fysiek geweld; in dc meeste gevallen was dit 
gericht op vrouwen. Ook Levinger yowl dat 
fysicke mishandeling een van de meest ge-
noemde redenen tot echtscheiding was en 
vrouwen klaagden elf maal vaker over geweld 

clan mannen; in feite zou het ons verbaasd 
hebben als het omgekeerde het geval was ge-
weest. Volgens ecn recente schatting op grond 



van echtscheidingsonderzoek in Engeland 
lijdt 70% van de vrouwen die per jaar een ver- 
zoek tot echtscheiding indienen, onder ernstige 
wreedlieden. 
Onderzoek naar geweld binnenshuis wijst crop 
dat het hit- duidelijk gaat om verschillende 
soorten geweld. Vaak is het zo dat het geweld • 
dat mannen gewoonlijk tegen hun vrouwen 
of vriendinnen met wie zij samenwonen ge-
bruiken, zich geregeld herhaalt. Na een uitge-
breide literatuurstudie concludeerde Lystad 
dat 'het bij geweld tussen volwassenen in het 
gezin meestal gaat om 'Barmen als agressoren 
tegen vrouwen'. Mannen hebben meer geleerd 
om agressief en dominant te zijn, om gevoelig 
te zijn voor inbreuken op hun autoriteit en om 
die,autoriteit en dominantie 	geweld in 
stand te houden. Zij hebben niet alleen meer 
vaardigheden geleerd die gestoeld zijn op fysieke 
kracht, maar ook de bereidheid om ze te ge-
bruiken in omstandigheden die het gebruik er- 

47 van 'rechtvaardigen'. Len van deze omstandig-
heden is te vinden in de gezinsstructuur waar-
binnen vrottwen ondergeschikt behoren te zijn 
aan hun echtgenoten. Sociale wetenschappers 
hebben geweld voornamelijk opgevat als iets 
dat afbreuk doet aan de sociale orde. Wij geven 
er de voorkeur aan geweld binnen het gezin van 
mannen en vrouwen op te vatten als pogingen 
om een patriarchale sociale orde te bevestigen 
of te handhaven. Geweld wordt door mannen 
tegen hun vrouw gebruikt als straf voor werke-
lijke of als zodanig gevoelde schending van zijn 
autoriteit, en d.m.v. dit geweld wordt geprobeer. 
de hierarchic en morele orde binnen het gezin 
opnieuw te bevestigen. In het licht van de 

	

• 	hierboven geschetste gegevens is deze opvat- 
ting van geweld tegen vrouwen onweerleg-
baar; zij brengt ons bovendien verder dan 
het sociologisch reductionisme waarvan het 
onderzoek naar geweld tussen personen mees-
tal doordrongen is; onderzoek dat primair 
gericht is op het bepalen van de achtergrond-
kenmerken van dader en/of slachtoffer. We 
moeten verder kijken dan de individuen of 
(echt-)paren wier verhouding met geweld ge-
paard gaat, en zoeken naar verklaringen die 
stevig verankerd liggen .  in een bredere socio-
historische context. Geweld in het gezin voor- 



stellen als 'geweld binnen het litiwelijle, `ge-
zinsgeweld' of zelfs `geweld tussen echtgeno-
ten' gnat voorbii aan het overduidelijke felt 
dater verschillende types geweld binnen het 

gezin voorkomen, mannen vallen hun vrouw 
aan, kinderen worden mishandeld door hun 
vader of moeder, kinderen vechten met elkaar 
of vallen hun ouders aan, en vrouwen gebrui-
ken geweld tegen him man. Maar zelfs deze 
afbakening is misschien niet genoeg, omdat 
geweld alles kan betekenen tussen een klap 
tot zware mishandeling die de dood tot gevolg 
heeft. Ilet gaat erom dat we concreter moeten 
zijn over wat we onder 'geweld' verstaan. Dat 

wil zeggen dat verschillende types en vormen 
van geweld moeten worden onderscheiden 
zonder bij voorbaat tilt te gaan van een onder-
tinge samenhang tussen deze verschillende 
vormen en types. We moeten verklaringen voor 
deze concrete vormen van geweld zowel 
zoeken in de maatschappij als in de interactie 

48 	!Armen het gezin. 

Patronen van geweld in Schotland ,  
Volgens de bovenbedoelde methode hebben 
wij een studie verricht naar geweld tegen 
vrottwen in Schotland. De resultaten van een 
analyse van politierapporten en strafdossiers, 
en van diepte-interviews met vrouwen die door 
hun man werden mishandeld laten zien dat 
vrouwenmishandeling vrij veel voorkomt en 
dat het sterk samenhangt met de dominantie, 
controle en bestraffing van vrouwen in him 
positie van echtgenotes. 

Politierapporten en strafflossiers 
We analyseerden 33.724 processen-vethaal van 
zaken die waren afgedaan door rechtbanken 
in Edinburgh en Glasgow in 1974. Om te voor-
komen dat de officiele aanklacht kritiekloos 
gelijk werd gesteld met de aard van de geheur-

tenis werden alle zaken nagegaan om vast te 
stellen of er sprake was van enig fysiek geweld. 
Alle zaken waarbij dit bet geval was werden 
dan nauwkeuriger onderzocht om verschillen-
de aspecten van de gebeurtenis te bepalen, het 
geslacht van dader en slachtoffer, en de aard 
van hun relatie. !let bleek dater slechts in 
11% van de zaken geweld in het spel was 
(41% verkeersmisdrijven, 48% niet-geweldda- 



49 

(lige or(Ieverstoringen, diefstallen en overige 
zaken). Een nadere beschouwing van de 3020 
zaken met geweld onthult enkele vrij opvallen-
de patroller'. De geweldsmisdrijven waren naar 
geslacht van dader en slachtoffer onderverdeeld 
in die waarbij gezinsleden waren betrokken en 
die waarbij dader en slachtoffer onbekenden 
waren. Slechts twee van de zo verkregen cate-
gorieen bevatten 65% van alle geweldsmisdrij-
yen. Geweld tussen mannen die geen rela tie 
met elkaar hadden vormde de grootste groep 
(39%), de tweede groep was (lie van geweld 
van mannen tegen hun vrouw (26%). 
label I geeft een overzicht van het geslacht van 
daders en slachtoffers. Bij bijna alle gewelds-
misdrijven, die bij de politic waren aangegeven 
was de dader een man (91%), terwijl zij in 55% 
van de gevallen het slachtoffer waren. I loewel 
mannen dus een niet veel grotere kans hebben 
dan vrouwen om slachtoffer te worden, is de 
kans dat de dicier een man is aanzienlijk groter. 

Tabel I. Geslacht van dader en slachtoffer in alle 
geweldsza ken 

Dader 	Slachtoffer 	 Totaal 

man 	vrouw 

Man 	1489 	1136 	2625 
(51,8) 	(39,5) 	(91,4) 

Vrouw 	100 	147 	247 
( 3,5) 	( 5,1) 	( 8,6) 

Totaal 	1589 	1283 	2872 
(55,3) 	• 	(44,6) 	(100) 

Tabel II laat de verdeling zien van het geslacht 
van daders en slachtoffers in alle gevallen 
waarin het gaat orn geweld tussen gezinsleden. 
Dit houdt al het geweld in waarvan echtgeno-
ten, Icinderen of ouders het slachtoffer wer-
den. Ilet blijkt dat het in deze gevallen bijna 
steeds (namelijk in 94%) .om een mannelijke 
dader en een vrouwelijk slachtoffer gaat. Dit 
patroon werd teruggevonden bij elke relatie 
tussen dader en slachtoffer, of het nu ging 
om echtgenoten of ouders en kinderen. In 
slechts 3% van de gevallen was een vrouw 
de dader, maar in ruim 94% van de gevallen 
was zij slachtoffer. Zelden werden mannen in 



Ii in cigen Iii is slachloffer, en (Ian nog was de 

dader medial een andel mannelijk gezinslid. 

Dii betekent dat lid eigen Inds kennelijk geen 
gevaarlijke plants is your mannen, inaar wel 
yam vrottwen. Vranwen, of het nu is als zus-
ters, moeders, echtgenotes of dachters, war-
den eerder het onderwerp van controle dan.v. 
geweld dan hun mannelijke evenbeeld; als 
echtgenote !open zij het meeste gevaar. 

Tabel II. Geslacht dader en slachtoffer hij geweld 
lumen geeinsleden 

Under Slachtoffer 	 lethal 

man 	 VI011W 

Man 	32 	 841 	 873 

(3,6) 	(93,9) 	(974) 

Vrouw 	18 	 5 	 23 

(2,0) 	I 0,5) 	1 2,6) 

Totaal 	50 	 846 	898 

50 	 (5,6) 	(94,4) 	00) 

Tabel III bat (lit overduidelijk zien. Mannen 
warden zelden door hun vrouw tnishandeld, 
maar de mishandeling van vrouwen door hun 
man maakt driekwart van het totale geweld in 
gezinsverhand nit. Daartegenover werden 
vrouwen zelden door een vreemde huitenslmis 
mishandeld; slechts 15% van de gevallen waar-
in een Vi011W slaclitoffer werd vond plaats 
buiten het gezin. 

Tabel III. Ridding van bet geweld tussen ge7ins-

leden 

Gericlit op: 
echtgenote 	 791 	 75,8 

echtgenoot 	 12 	 1,1 

kind 	 112 	 10,7 

cruder 	 73 	 7,0 

zuigeling 	 50 	 4,8 

Wederziids geweld 	 6 	 0.6 

Totaal 

Abs. 

1044 	100,0 

Den gegevens uit de politierapporten en de 
strafdossiers bevestigen de bevindingen nit 
andere onderioeken (Levinger, 1966; McClin- 



tock, 1963; O'Brien, 1971; Chester en 
Sireather, 1972; Lystad, 1975), die aangeven 
dat vrouwen veel vaker slachtoffer zijn van 
eclitelijk geweld dan mannen. 
De hier gepresenteerde gegevens geven slechts 
een gedeelte weer van al het geweld dat in het 

gezin voorkomt. Vrouwen doen in veel geval- 
len geen aangifte van mishandeling, hetgeen 
te maken heeft met gevoelens van schaamte, 
angst voor represailles, negatieve ervaringen 
met eerdere aangiftes en het ontbreken van 

geschikte alternatieven voor hen. Methodolo-
gisch is er geen werkelijke oplossing voor dit 
probleem, omdat er geen onderzoektechniek 
bestaat °in achter informatie over het voor-
komen van geweld te komen zonder dat de 
respondenten bereid zijn datgene wat ze 
beschouwen als geheim en als lets wat niet 

met anderen gedeeld kan worden, openbaar 
te maken (al is dat dan slechts in een ano-
nieme vragenlijst). In feite brachten de gege- 

51 yens van de interviews aan het licht dat zelfs 
onder vrouwen die bun problemen uiteinde-

lijk wet ter sprake brach ten slechts twee van 
elke 98 gevallen van mishandeling bij de poll-
tie werden aangegeven. 

We zouden ons kunnen voorstellen dat wan-
neer andere leden van het gezin slachtoffer 
worden van geweld er even weinig geneigdheid 
bestaat om aangifte te doen. Het is echter 
onwaarschijnlijk, gezien de overweldigende 
hoeveelheid aanwijzingen, dat het aandeel en 
de richting van geweld tussen echtgenoten 
significant anders zou worden als we wel de 
volledige informatie zouden hebben. De 
gegevens uit de interviews met mishandelde 
vrouwen maken het mogelijk verder te gaan clan 
de vraag hoeveel wel of Met bij de politic wordt 
aangegeven en de verdeling van het geweld. 
Zij werpen enig licht op wat zich afspeelt in 
de relatie waarin vrouwen worden mishandeld. 

Interviews met mishandelde vrouwen 
Aan 109 vrouwen die bij talrijke gelegenheden 
systematisch en zeer ernstig door hun man of 
minnaar waren mishandeld werden diepte-inter-' 
views afgenomen. De duur van de interviews 

varieerde van twee tot zes uur. Zij besloegen 
zeer uiteenlopende onderwerpen m.b.t. de 



jeugd van de man en de vrouw, de eerste stadia 
van de relatie en bet gezinsleven. Zowel de 
gewelddadige als de niet-gewelddadige aspecten 

van de rela tie werden onderzocht waarbij bet 
met name ging mu factoren die verband houden 
met het ontstaan en voerkomen van geweld. 
Ilet begin van de verhonding tussen de echtge-
noten was niet anders dan van enig ander stel. 
De meesten van hen zagen elkaar vrij geregeld 
en gingen verschillende keren per week nit. 

,Naarmate de verhouding seriettzer werd, begon-
nen zowel de man als de vrouw hun contacten 

met sexegenoten te beperken om mcer tijd met 
elkaar door te kunnen brengen. I loewel vecl 
vrouwen hun sociale contacten volkomen be-
perkten tot bun partner (61%) was er een groot 
aantal mannen (41%) die hetzelfde deden. In 
deze periode waren . de  meeste mannen erg 
attent en de vrouwen hadden het gevoel dat hij 
van hen Meld. Ze waren tevreden met de rela-
tie. Naarmate de relatie vorderde ontstond er 

52 	een groeiend gevoel van exclusiviteit en zag hij 
haat- meer en meer als zijn bezit. Zoals te ver-
wachten was, geld( dit met name vocir de man-
nen die minder bereid waren om bun 'avondje 
nit met de jongens' op te geven maar tegelijker-
tijd verwachtten da t bun vriendin uitsluitend 
met hen ZOU uitgaan. De toenemende bezitte-
righeid en periodieke ttitingen van sexuele 
jaloezie werden opgevat als tekenen van verbon-
denheid aan de relatie. Iloewel veel vrottwen 

dit achteraf als vroege waarschuwingen zagen, 
was het gedrag niet ongewoon voor verliefde 

stellen en wekte het in die tijd geen verontrtts-
ting. Sommige mannen sloegen bun vrouw at 
voordat ze getrouwd waren (23%). Ze deden 

dat nit meestal ongefundeerde jaloezie, of als 
protest tegen het dreigement van de vrottw om 
de relatie te verbreken. Een analyse van die 
enkele gevallen verschaft aanwijzingen dat de 
mannen het als bun recta gingen beschouwen 
om op de hoogte te zijn van de activiteiten van 
bun toekomstige vrouw, en om et bezwaren 
tegen te maken d.m.v. bet gebruik van geweld. 
Bij de meeste paten echter werd er voor het 
httwelijk geen geweld gebruikt, maar kwam het 
wet vrij snel daarna. Binnen het eerste jaar na 
de tronwdag was 59% van de vrouwen al met 
geweld geconfronteerd en 92% binnen vijf jaar. 

Na bet huwelijk wordt de autoritaire verbou- 



ding tussen man en vrouw explicieter. Mannen 
gaan vinden dat hun vrouw onmiddellijk en zon-
der vragen te stellen aan hun wensen moet vol-
doen, of die nu redelijk zijn of niet. De belang-
rijkste bronnen van onenigheid hadden betrek-
king op de `plichten van de vrouw' en de auto-
riteit van de man. De verwachting dat de vrouw 
voor haar man zorgt, zijn behoeften bevredigt 
en zijn exclusieve sexuele partner is, heeft 
zware morele implicaties en wordt tot op 
zekere hoogte door de meeste sociale institu-
ties gesteund. In de Westerse maatschappij 
denkt de man dat het huwelijk hem het recht 
geeft te verwachten dat zijn vrouw hem be-
dient en in sexueel opzicht uitsluitend voor 
hem beschikbaar is. Wanneer aan deze ver-
wachting wordt beantwoord is dat niet alleen 
plezierig voor hem persoonlijk, maar het wordt 
ook een tilting van zijn rechtmatig eigendoms-
recht op haar, autoriteit over haar en de moge- . 
lijkheid om haar te controleren. In ons onder- 

53 	zoek bleek dat vooral twijfel aan deze bezits- 
verhouding, autoriteit en con trole resulteerde 
in het gebruik van geweld. Een maaltijd die te 
laat is, een ongestreken overhemd, een praatje 
met een andere man van welke leeftijd dan 
ook, konden als `rechtvaardiging' voor mishan-
deling dienen. Veel van de factoren die de 
aanleiding vormden tot de mishandeling zouden 
als zodanig onverklaarbaar zijn als er geen in-
zicht bestond in de context van autoriteit, 
ondergeschiktheid en controle waarin zij 
voorkwamen. 

Het in dit artikel gepresenteerde historische en 
hedendaagse materiaal werpt een licht op de 
legale, religieuze en culturele erfenis die de 
hierarchie binnen het huwelijk, de onderge-
schiktheid van vrouwen en het gelegaliseerde 
geweld tegen hen heeft gesteund. Het recht van 
de man om zijn vrouw.te controleren ging veel 
verder dan een enkele klap of duw; het kon sy-
sterna tische mishandelingen en wreedheden in-
!louden die soms zelfs de dood tot gevolg had-
den. Weliswaar is de luchtiging' van vrouwen 
door hun man niet meer legaal maar de meeste 
van de ideologieen en sociale regels die de 
basis van dit geweld vormden, bestaan nog 
steeds en zijn onontwarbaar verweven met 
onze huidige wettelijke, godsdienstige, poli- 
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ticke en economische praktijk. Women zijn 

dan misschien niet nicer de gewettigde slacht-

offers van geweld hinnen het huwelijk, in 
sociale termen zijn zij nog steeds de `geeigende' 
slachtoffers. net  zoo dus wel zeer ironisch 
zijn wanneer in de huidige onistandigheden 
den of andere egalitaire terminologie gebruikt 
zou worden om de eeuwenlange onderdruk-
king te ontkennen en om vrouwen nu nog 
verder te onderdrukken door het onweerleg-

bare felt te verdoezelen dat 'geweld tussen 
echtgenoten' naar omvang en opzet gewoon 

svrouwenmishandeling' is. 



Slachtoffers en daders van 
geweld binnen het huwelijk* 

door Murray Straus 

Inleiding 
Een van de wrede ironieen van het huwelijk 
is het felt dat het gebruik van fysiek geweld 
den van de weinige aspecten van het gehuwd 
zijn is, waarin de gelijkheid -tussen echtgeno- . 
ten benaderd wordt. Deze situatie is dubbel 
ironisch, onidat de gevolgen van door man-
nen gebruikt geweld in het geheel niet overeen- . 
komen met de gevolgen van het geweld van 
vrouwen. Zij kan dan wel als eerste met jets 
gooien, man hij deelt over het algemeen de 
laatste en meest rake klappen uit. Vrouwen 
lopen ontegenzeggelijk vele maken vaker dan 

55 	mannen letsel op als gevolg van geweld binnen 
het huwelijk. Een eerste oorzaak hiervoor is 
de kracht en de lengte van mannen. Hiernaast 
spelen belangrijke economische, psycholo-
gische en sociale factoren een rol. Deze dragen 
ertoe bij dat vrouwen in het nadeel zijn in 
deze letterlijke strijd tussen de sexen. 
In eerder verschenen artikelen en boeken zijn 
door de auteur resultaten gepresenteerd van 
een onderzoek onder 2143 echtparen. Hieruit 
bleek dat er een grote mate van overeenkomst 
bestond tussen de mate van geweld door man-
nen en door vrouwen binnen het huwelijk. In 
dit art ikel worden nieuwe resultaten beschre-
ven die betrekking hebben op de relatie tus-
sen slachtoffer en dader. Vervolgens wordt 
een theoretische analyse gemaakt om te ktin-
nen verklaren waarom vrouwen binnen het 
gezin zoveel geweld gebruiken, ondanks het 
feit dat buiten de gezinssituatie door vrouwen 
veel minder geweld wordt gebruikt dan door 
mannen en ondanIcs het feit dat vrouwen over-
wegend slachtoffer worden van geweld binnen 
het huwelijk. 

* Dit is een verkorte %veergave van Victims and 

agressors in marital violence. 
In: American Behavioral Scientist vol. 23, no. 5, 
titei—juni 1980, bk. 681-704. 



De otnvang van door matmen en vrottwen ge-
bruikt geweld 

Zonis gezegd bestaat er wat betreft de mate 
van het gebruikte geweld bintien het littwelijk 
weinig verschil tussen man nen en vrouwen. 
Jaarlijks gebruikte 12,1% van de mannen en 
11,6% van de vrouwen den of meer keren ge-

weld. Het maakte weinig verschil of de restd-
taten gebaseerd werden op de informatie over 
gebruik van geweld van de partner van respon-
dent of op self-report door de respondent van 
het door hem gebruikte geweld. In tegenstel-
ling tot hetgeen verwacht werd, waren de cij-
fers in het laatste geval zelfs lets hoger clan in 

bet eerste. Vervolgens bleek dat bij de he'll 
van alle echtparen, waar tenminste den keer 
(tijdens bet jaar van onderzoek) gebruik ge-

maakt was van geweld, beide partners zich 
hieraan schuldig gemaakt hadden. lb 28% van 
de gevallen was het alleen de man, en in 23% 
alleen de vrouw die geweld hadden gebniikt. 
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	Ook bier waren de resultaten in essentie het- 
zelfde wanneer ze op self-report gegevens ge- 

- 	baseerd werden. 

Del meeste geweld bestond nit duwen, of 

een klap geven of met spullen gooien. We Itch-
ben dit het `normale geweld' genoetnd (het 
komt vaak voor en velen vinden het een welis-
waar ongewenst man toch ibegrijpelijk' of te 
rechtvaardigen onderdeel van het gehuwd zijn). 
Dit normenpatroon voegt derhalve impliciet 
een clausule aan het huwelijkscontract toe, 
inhoudende toestemming om te mogen slaan. 
Deze vergunning is in twee opzichten gelimi-
teerd. Det slaan moet gerechtvaardigd zijn, 
d.w.z. partner Iteeft echt lets slechts gedaari en 
luistert niet naar redelijke argumenten. Verder 
mag het gebniikte geweld geen letsel tot gevolg 
liebben dat medische behandeling noodzake-
lijk maakt. Deze lirnieten verschillen echter 
van bevolkingsgroep tot bevolkingsgroep. 
Naast het 'norm* geweld' was Cr ook sprake 
van `ernstig geweld'. Dit is het geweld dat 
boven de door alle bevolkingsgroepen toege-
stane limiet nitkomt, zoals schoppen, bijten, 
stompen, met cen zwaar voorwerp slaan en 

aanvallen met mes of pistool. Ilet onderscheid 
tttssen beide vormen van geweld is niet bet 
feitelijk letsel, mar het potentiele letsel dat 
veroorzaakt kan worden. Wanneer we alleen 



naar het `ernstige geweld' kijken, blijkt dat bij 
de echtparen waar dit plaatsvond jets meer clan 
een derde wederzijds was. In 28% van de geval-
len was alleen de man de agressor en in 36% 
was het alleen de vrouw. Opvallend is de toe- . 
name, vergeleken . met `normaal geweld' waar 
het vrouwen betreft. 
Opgemerkt moet worden dat niet bekend is 
wie bij wederzijds geweld het initiatief nam, 
zodat het geschetste beeld niet geheel zuiver 
hoe ft te zijn. Een plausibele verklaring voor 
het feit dat bij meer echtparen de vrouwen een 
of meer malen `ernstig geweld' gebruikten, zou 
weer de lengte en kracht van mannen kunnen 
zijn. In uit de hand gelopen situaties zal de 
vrouw eerder zwaar geweld noodzakelijk achten 
oin zich te verdedigen tegen een in haar ogen 
gevaarlijke aanvaller. 
De tot nu toe gepresenteerde cijfers maakten 
geen verschil tussen een keer geweld plegen of 
meermalen: een echtpaar werd als gewelddadig 

57 beschouwd, als gedurende den jaar 66 of meer 
geweldsincidenten plaats vonden. Dit kan een 
vertekening geven van de feitelijke situatie: het 
is bijv. mogelijk dat gewelddadige mannen per 
jaar vaker geweld gebruiken dan gewelddadige 
vrouwen. De mannen die geweld gebruikten 
bleken dat gemiddeld 7,1 per jaar te doen en 
de vrouwen 6,8 keer. Dit is slechts een 'dein 
verschil. Ook wanneer alleen `ernstig geweld' 
in beschouwing wordt genomen, blijkt er geen 
verschil te bestaan wat betreft het aantal ge-
weldplegingen. Uit de bovenstaande gegevens 
moet derhalve geconcludeerd worden dat er 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat, 
in het gebruiken van geweld ten opzichte van 
elkaar. 

Escalatie van geweld 
Er bleek een verband te bestaan tussen het 
gebruik van geweld door de partner en het zelf 
gewelddadig handelen. Dit verband was voor 
vrouwen en mannen ongeveer gelijk. Wanneer 
partner een of twee maal per jaar sloeg werd 
er zelden ook door de ander geslagen. Zodra 
echter het geweldsniveau bij de een stijgt, gaat 
dit niveau bij de partner ook omhoog. flier zijn 
waarschijnlijk twee processen verantwoordelijk 
voor: het terugslaan wanneer je geslagen worth 
en de noodzaak jezelf te verdedigen. 



Voor deze steekproef is het niet mogelijk 
reclustreeks aatt to tonen wat de bijdrage is 
van elk van deze twee factoren. Door critter to 
bekijken in welke mate door respondent 
zwaarder geweld gebruikt is clan de partner 
gebruikte, kan hier tacit wat over gezegd war-
den. In de huwelijken waar slechts e'en van de 
partners zich agressief gedroeg, bleek deze dat 

gemiddeld 5 keer per jaar te docn. flier is 
vanzelfsprekend noch sprake van zelfverdedi-
ging, noch van vergelding. 
Ilij de echtparen waar tenminste cenmaal ge-
weldpleging had plaatsgevonden bleek 44% 
van de mannen een hoger geweldsniveati te ge-
bruiken dan bun partners tegenover slechts 
23% van de vronwen. flier kwam voor het 

eerst in deze studie een verschil tussen mannen 
en vrouwen naar voren. Verdere analyse loon-
de aan, dat mannen die 'ernstig geweld' ge-
bruikten tegenover partners die helemaal geen 
geweld hadden gehruikt, (lit gemiddeld drie 

58 	keet vaker deden dan vergelijkbare vrouwen 
ten opzichte van hun niet gewelddadige edit-
genoten. Verder gedroegen vontwen zich pas 
nicer dan een keer per jaar 'ernstig geweld-
dadig', wanneer hun echtgenoten meer dan 
lien maal cnomiaal geweld' gebritikten. 13ij 
mannen was tilt reeds het geval tegenover 
echtgenoten die drie keen of meer 'normal 
geweld' gebruikten. De conclusie is dat man-
nen ernstiger geweld toepassen dan op hen 
losgelaten wordt, terwijl hiervan bij vrouwen 
pas sprake is nadat ze het slachtoffer zijn 
geweest van een aanhoudende stroom van 
inormaal geweld'. 

Spijtig genoeg weten we niet wat de volgorde 
was van de onderlinge gewelddadigheden. Wel 

weten we dat Van de vrottwen die het slacht-
offer waren van 'ernstig geweld', 73% 'nominal 
geweld' gebruik len, en van de vrouwen die bet 
slachtoffer waren van `normaal geweld' 29% 
lernstig geweld gebruikten. Aangenomen dat 
in het eerste geval veelal sprake is van zelfver-
dediging en in bet tweede van vergelding, 
kwam zelfverdediging 2,5 keer vaker voor clan 
vergelding. Aangezien deze schatting geba-

seerd is op cen aantal onbcwezen veronderstel-
lingen is venter onderzock op dit punt nood-
zakelijk. 



De omvang van vrouwentnishandeling 
Ondanks de gelijkheid tussen man en vrouw 
wat betreft . aantal gewelddadigheden, zijn 
vrouwen de belangrijkste slachtoffers. Om dit 
te kunnen begrijpen moet een antwoord ver-
kregen worden op de vraag hoe en waarom 
vrouwen `meewerken' aan hun eigen slacht-
offerschap. 
Buiten het gezin is het niet gepast vrouwen 
te slaan, in tegenstelling tot de situatie binnen 
het gezin. Uit ander onderzoek blijkt nu dat 
slachtofferschap bijdraagt tot daderschap. !let 
gevolg is dat hoe vaker een vrouw geslagen 
wordt, hoe eerder ze geneigd is zelf geweld 
te gaan gebruiken. Dit vomit tevens een ver-
klaring voor het verschil tussen hoeveelheid 
geweld van vrouwen buiten en binnen het 
gezin: buiten het gezin zijn vmuwen zelden 
het slachtoffer van mishandeling vergeleken 
bij mannen, maar binnen het gezin worden ze 
even vaak als mannen gewelddadig behandeld. 

59 	Een groot gedeelte van vrouwengeweld binnen 
het huwelijk kan toegeschreven worden aan 
het handelen volgens twee nomien die geweld 
legitimeren: zelfverdediging en vergelding. Van 
de vrouwen die in het onderzoeksjaar geweld 
hadden gebruikt had 36% een man die dat 
niet gcbruikt had, d.w.z. bij 36% van de ge-
welddadige vrouwen was in elk geval geen 
sprake van contra-geweld. Stel dat van de 
overige vrouwen 20% aanstichtster van het 
geweld was, dan is de helft van het door vrou-
wen gebruikte geweld geen zelfverdediging 
of vergelding. Voor dergelijk geweld zijn 
andere factoren een verklaring. Vier hiervan 
zullen in de volgende paragrafen aan de orde 
komen. 

Het trouwboekje als vergunning om te slaan 
(`The marriage license as a hitting license') 
De sociale normen die binnen het gezin 't slaan 
legitimeren zijn moeilijk te vatten. In de eerste 
plaats staan tegenover deze regels de normen 
die liefde en ondersteuning voorschrijven. Ver-
volgens blijkt dat maar weinigen zich het be-
staan van bovengenoemde regel realiseren. 
Verder zijn de grenzen waarbinnen geweld 
is toegestaan moeilijk aan te geven. In zijn 
gemeenheid geldt, dat iemand iets gedaan 
moet hebben dat heel slecht is in de ogen van 



de partner en daarnaast Met voor rede vatbaar 
is en zich op dezelfde wijze blijft gedragen. 
Welke bewijzen zijn er voor de stelling te viii-
den dat binnen het gezin de regels waaraan 
geweld gebonden is, zowel voor mannen als 
vrouwen in even sterke mate gelden? Gevraagd 
naar omstandigheden die het rechtvaardigen 

• de huwelijlcspartner te slaan, antwoordde 1 op 
de 6 vrouwen, en 1 op de 4 mannen dater 
omstandigheden waren waaronder de man zijn 
vrouw mocht slaan. [en op de vijf vrouwen 

en een op de vier 'Barmen konden het recta-
vaardigen wanneer de VIOUW haar man sloeg. 
Ook ui t het onderhavige onderzoek bleek iets 
detgelijks: 31% van de mannen en 25% van de 
vrouwen konden in bepaalde situaties mishan-
deling door de howelijkspartner rechtvaardi-

gen. Er mee rekening houdend dat dit een 
onderschatting is (het is itnmers een directe 
vraag op een gevoelig terrein) is de conclusie 
gerechtvaardigd dat een wezenlijk deel van 
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	zowel vrouwen als mannen gebruik van ge- . 

weld binnen het huwelijk goedkeurt. 
Zoals te verwachten was, bleek (evens dat 
tneer vrouwen en mannen die zelf geweld ge-
bruikten, huwelijksgeweld goedkeurden dan 
zij die niet gewelddadig waren. 

Het in de gezinssituatie leren gebruiken van 
geweld 
Vanaf de kletttertijd worden ldnderen door 
hun.ouders lichamelijk gestraft en dit houdt, 
althans bij de he'll van alle Amerikaanse kin-
deren, niet op, op het moment dat ze buiten 
het ouderlijk huis gaan wonen. Op den duttr 
wordt met deze vorm van geweld, naast het 
leren iets te doen of laten, een aantal niet 
bedoelde zaken geassocieerd. In de eerste 
plaats liefde. Aangezien een kind doorgaans 
alleen door de ouders geslagen wordt, leert 
het dat degenen die hem-liefltebben ook de-
genen zijn die hem slaan. In de tweede plaats 

wordt via lijfelijk straffen aangetoond dat het 
slaan van gezinsleden moreel goed te keuren 
is. Het kind wordt immers op deze wijze ge-

traind of geleerd, gevaarlijke situaties te ver-
mijden. Ten derde ontstaat bet gevoel dat 
wanneer jets echt belangrijk is, lichantelijke 
bestraffing gerechtvaardigd is. Dit aangeleerde 
model past iemand niet alleen toe wanneer 



hij op zijn benrt kinderen krijgt, maar het gaat 
ook ecu rol spclen in andere persoonlijke rela-
ties. Dat model is immers deel gaan uitmaken 
van iemands persoonlijkheid en worth dan 
gegencraliscerd naar andere situaties. Vervol-
gens leren kinderen op een veel directere wijze 
geweld tussen man en vrouw accepteren, aan-
gezien ze toeschouwer zijn van het gebruik 
van fysiek geweld tussen de ouders. 
Voor vrouwen hoeft het bovengeschetste leer- 
proces niet in die mate een verklaring te vor- . 
men voor gebruik van geweld als voor mannen. 
Een groot gedeelte van geweld door vrouwen 
is immers reeds verklaard door de zelfverdedi-
gingsnorm, de vergeldingsnorm en het prin- 
cipe dat het slachtoffer worden leidt tot dader-
schap. 
De gegevens uit de onderhavige studie wijzen 
in die richting. Van de mannen zei 53% door 
de moeder en 59% door de vader geslagen te 
zijn. Bij de vrouwen was dit respectievelijk 

61 	45% en 37%. Aangezien het geheugen bier een 
rol speelt zullen deze percentages in werkelijk-
heid nog hoger liggen. Het aanwezig zijn van 
jeugdervaring op het gebied van geweld bij zo-
veel mensen levert echter nog niet het bewijs 
dat deze jeugdervaringen er toe bijdragen de 
huwelijkspartner te mishandelen. Hiervoor zijn 
andersoortige studies nodig. loch zijn er in 
dit onderzoek gegevens naar voren gekomen 
die sterk in deze ridding wijzen. Ongeveer 
27% van de niet-gewelddadige mannen waren 
in hun tienerjaren fysiek gestraft Daartegen- 

, over staat dat meer dan 37% van de mannen 
die bun vrouw wel mishandelden vroeger fysiek 
gestraft zijn. Voor de vrouwen was dit verschil 
nog groter: respectievelijk minder dan 19% en 
ongeveer 31%. Hieruit blijkt dat, hoewel ruin-
der vrouwen in hun tienerjaren fysiek gestraft 
worden dan mannen, deze ervaring voor vrou-
wen een belangrijker verklaring vormt voor 
lichamelijke agressie tegenover de partner dan 
bij mannen. Het netwerk van factoren dat tot 
mishandeling leidt is waarschijnlijk groter en 
krachtiger voor mannen dan voor vrouwen: 
een heel belangrijke factor in dit verband is de 
norm dat je pas een echte man bent wanneer 
je sterk en gewelddadig bent. Ilet gevolg van 
deze hypothese is dat bet lichamelijk straffen 
voor mannen niet zo'n belangrijke verklaring 



vomit WOOF geweld blithen bet huwelijk als 
voor vrouwen. 

De taakverdeling m.b.t. de opvoeding 
Nog steeds neemt de vrouw over het algemeen 
de zorg voor de kinderen op zich. Daarnaast 

brengt in onze maatschappij de rol van verzor-
ger van het kind, de rol van straffer met zich 
mee. Ook nit dit onderzoek bleek dat moeders 
hun kinderen vaker lichamelijk straffen en 
mishandelen dan waders. 

De hypothese is nu dat geweld uit de ene !evens-
sfeer overslaat op de andere. Ike intiemer 
deze atmosfeer is, des te groter is de kans dat 
het geweld overslaat. Aangezien moeders 
duidelijk gewelddadig zijn in bun vaak meest 
intieme relatie -- die met hun kind —, zal er 
een sterke neiging bestaan hetzelfde patroon 
over te brengen op hun op een na meest in-

tieme relatie — die met hun man 	Daarbij 
komt nog dat trier dezelfde omstandigheden 
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een rol spelen: degene die je liefhebt doet iets 
slechts en luistert niet. Voor de juistheid van 
deze hypothese zijn aanwijzingen in dit mate-
riaal te vinden: meer moeders gebruiken ge-
weld Lay. hun kinderen dan vaders en bet 
verband tussen geweld tegen de partner en het 

• geweld tegen kinderen is bij vrouwen groter 
dan bij manner!. 

Het lijfelijk straffen schijnt derhalve twee ge- 
volgen te hebben. In de eerste plaats leren de 

• kinderen later hun eigen kinderen en echtge-
noten te slaan. In de tweede plaats schijnt het 
mede te verklaren, waarom vrouwen,d.w.z. 
degenen die met gebruikmaking yap geweld 
hun kinderen opvoeden, meedoen aan het hu-
welijksgebonden mishandefingssysteern, on-
danks dat zij de voornaamste slachtoffers 
daarvan zijn. 

De verstrikking in het huwelijk 
In onze maatschappij is agressie vaak een ant-
woord op spanningen en frustraties .  hoe gro-
ter de frustraties binnen een relatie, des te 
groter is de kans dat deze relatie door agressie 

gekenmerkt wordt. lit principe gaat voor het 
huwelijk zeker op. In hoeverre draagt dit me-
chanisme echter bij tot het verklaren van bet 
veelvuldiger gebruik van geweld door vrouwen 
binnen bet huwelijk dan daarbuiten? 
Laten we eens aannemen dat het huwelijk 



in het !even van vrouwen een meer centrale 
• plaats inneemt (Ian in dat van 'Batmen. flit 

gaat zeker op voor de helft van Idle getrouwde 
vrouwen, d.w.z. de vrottwen die geen baan 
bnitenshuis hebben. Voor de meeste andere 
getrouwde vrouwen gaat dit tnijns inziens ook 
op. Uit bet onderhavige onderzoek bleek dat 
47% van de vrottwen tegenover 37% van de 
mannen van melting was dat het Imwelijk het 
belangrijkste in bun leven was. Wanneer in 
plaats van naar het Imwelijk, naar bet gezin 
gevraagd zott zijn, zou het verschil waarschijn-
lijk groter geweest zijn. Een grote rol speelt 
hier natutirlijk de organisatie van de maat-
schappij, die het vrouwen moeilijk maakt zich 
buiten het gezin te manifesteren. We veronder-
stellen verder dat in de gezinssituatie rnannen 
eerder clan vrouwen het laatste woord hebben. 
flit betekent dat vrouwen relatief machteloos 
zijn in dat facet van bun !even dat bij hen zo'n 
centrale rol speelt, natnelijk het Imwelijk of 

63 	het gezin. Deze frustratie zal de kans op agres- 
sie, inclusief bet gebruik van fysiek geweld, 
aanzienlijk vergroten. 
De resultaten van het onderzoek geven stetin 
aan een gedeelte van deze theorie. I3ij de 
vrouwen voor wie het httwelijk erg belangrijk 
was, bleek bet geweldsniveau op te !open 
naarmate de man nicer macht had binnen het 
huwelijk. Aan de andere kant bleek in tegen-
stelling tot deze theorie bet geweldsniveau 
van vrouwen die niet zoveel waarde hechtten 
aan bet huwelijk hoger te liggen, terwijI ook 
het verband tussen geweldsniveau en macht 
van de man groter was. Voor zover het de 
waarde van het huwelijk betreft gaat de ge-
schetste theorie derhalve niet op, maar wel 
bleek het door mannen beheerste huwelijk 
bet nicest gewelddadig te zijn. 

Samenvatting en conclusie 
In dit artikel kwamen twee belangrijke kwes- 

• ties aan de orde: 
I) in welke mate zijn in de huwelijkssituatie 
man nen en vrouwen slachtoffer of agressor? 
2) welke factoren verklaren de grote hoeveel-
held geweld van vrouwen in de gezinssituatie 
t.o.v. bet weinige geweld van bun kant buiten 
bet gezin? 
Er bleek met betrekking tot het gebruik van 



geweld weinig verschil te bestaan tussen man 
en vrouw. Wet bleek dat mannen nicer de rid-
ging hadden het geweld te laten escaleren dan 
hun vrouw. Venter zijn er aanwijzingen dat 
een aanzienlijk gedeette van bet door vronwen 
gebruikt geweld nit zelfvertlediging voortvloeit. 

De gegevens laten de conclusie toe dat onge-
veer de helft van het door vrouwen gebruikte 
geweld een vorm van contra-geweld is, d.w.z. 
of oog om oog, land oin land of zelfverdedi-
ging. liovendien, ook ails ze initiatiefneeinster 
van bet geweld, zal ze zowel geestelijk als 
lichamelijk ernstiger letsel oplopen dan de 
man en ook psychologisch, sociaal en econo-
misch gestraft worden. 
Wanneer we er vanuit gaan dat vrouwen vaker 
bet slachtoffer worden van mishandeling dan 
mannen, rijst de vraag waarom zoveel vrouwen 

aan dit geweldssysteem deelnemen. Vijf fac-
toren die Idervoor een verklaring konden vor-
men zijn de revue gepasseerd: 

64 	I) de oinvang waarin mannen hun :ou we n 
mishandelen veroorzaakt vergeldend geweld. 
Iliernaast blijkt dat slachtoffers geneigd zijn 
de rot van de dader te gaan vervullen. 

2) iinpliciete culturele normen verbinden aan 
de huwelijkssluiting een vergunning tot slaan. 

3) het gebruik van geweld binnen het gezin 
wordt Cr van kinds af aan ingepompt. 

4) het opvoeden van kinderen betekent in 

Amerika het gebruik van geweld. Orndat vrou-
wen meestal de verzorgende taak op zich ne-
men geldt dit gegeven net name voor hen. 
5) het getrouwd zijn houdt een grote mate 
van frustratie in, aangezien vrouwen relatief 
machteloos zijn in een voor hen vaak belang-
rijk facet van bun leven. 
De conclusie is dat in Amerika de hoge cijfers 
m.b.t door vrouwen binnen het gezin gepleegd 
geweld in hoge mate dezelfde oorzaken heeft 
als bet tegen hen begane geweld, ook wet 
vrouwenmishandeling genoemd. Deze oorzaken 
zijn met name sexistisch en gewelddadig ge-
drag en culttirele nortnen. Dit gedrag en deze 
normen zijn zo vanzelfsprekend dat men het 
bestaan ervan of ontkent, or bet zich tile( reali-

seert. !let gevolg is dat ontkend of niet inge-
zien wordt, dal sexisme en geweld binnen het 
gezin evenzeer oorzaak zijn van geweld, door 
vrouwen als door mannen. 



Vrouwenmishandeling en 
aangeleerde hulpeloosheid* 

door Lenore E. Walker 

Steeds meer wordt ons duidclijk, dat het 
gezin niet dat rustige vredige toevluchtsoord 
is dat wij er van verwachten. 'let is veeleer een 
vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan 
van geweld. In de periode van 1975 tot nu heb 
ik meer clan 100 (ongestructureerde) interviews 
met mishandelde vrouwen verzameld, zowel in 
Amerika als in Engcland. 
In dit artikel zullen we nadcr bekijken op 
welke psychologische grondcn een vrouw tot 
slachtoffer wordt, hoe zij in dit proces steeds 
meer verstrikt raakt en a.h.w. zo verlamd 
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	wordt dat zij zich niet meer aan de relatie kan 
onttrekken. 
Er zijn heel wat sociale factoren in onze 
samenleving aan te wijzen, die voor een sfeer 
gezorgd hebben waarin gewelddadigheid tegen-
over vrouwen getolereerd en zelfs aangemoe-
digd wordt. Del Martin (1976) toont aan, hoc 
ons rechtssysteem en ons systeem van sociale 
dienstverlening er niet in slagen om de vrouw 
te ondersteunen in haar recht om niet mis-
handeld te worden. De omvang van dit pro-
bleem komt duidelijk naar voren in recente 
gegevens, waaruit blijkt dat 28% van de echt-
paren van een willekeurige steekproef bij 
geweld betrokken is geweest (Straus, Stein-
metz en Gelles, 1977). En hun cijferslliggen 
waarschijnlijk nog ver beneden de schaal 
waarop dit verschijnsel in de werkelijkheid 
voorkomt. We kunnen dit verschijnsel dan ook 
beter als een probleem van epidemiologische 
aard beschouwen dan als individueel patholo-
gisch. 
Typerend voor psychologen is, dat zij naar 

* 	is eel] verkorte weergave van: flattered women 

and learned helplessness. 
In: Victim°logy: an in 	journal, 2e .jrg., 
in. 3/4, 1977/197R,1)17.. 525-534. 



intrapsychische persoonlijklieidskenmerkeit 

kijken out een verklaring te vinden voor dit 
probleem: Vanuit de analytische en psycho-
pathologische visie is dan ook de mythe van 
de masochistische vrouw die een passende 
levensgezel gevonden heeft de meest gangbare 
verklaring. Als men echter de schuld bij het 
slachtoffer of haar partner legt en beiden of 
e'en van hen gestoord noenit, dan blokkeert 
men daarmee de weg tot werkelijk inzicht in 
dergelijke gewelddadige liefdesrelaties. !let 
bestaan van dit syndroom moet waarschijnlijk 
toegeschreven worden aan een combinatie van 
sociologische en psychologische variabelen. 
Ilet is heel goed mogelijk, dat elke vrouw door 
toeval in een dergelijke relatie terecht kan 

komen. In mijn gesprekken met deze vrouwen 
komt naar voren, dat zij het niet prettig 
vinden om geslagen te worden ., dat zij niet 

masochistisch zijn, en dat een complex van 
psychosociale redenen hen ervan weerhoudt 
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	om weg te gaan. Velen van hen blijven vanwege 
het geld, omdat zij zich afhankelijk voelen, 
°in de kinderen, uit angst en vaak omdat ze 
geen veilige plek weten waar ze naar toe 
kutinen gaan. Vaak zitten zij te zeer verstrikt 
in hun symbiotische relatie. Zowel man als 
vrouw zijn dan bang dat ze het in hun eentje 

niet redden. 

De theorie van aangeleerde hulpeloosheid 

Willen we meer inzicht krijgen in het verschijn-
sel vrouwenmishandeling, dan kunnen we 
weinig aanvangen met theorieen die uitgaan 
van aangeboren agressieve neigingen. Wij be-
kijken hier dan ook gewelddadig gedrag van 
mannen toy. vrouwen vanuit het perspectief 
van sociaal leren. lien van de belangrijkste 
theorieen in dit verband is die van de aange-
leerde hulpeloosheid. 
Ilet onderzoek op het terrein van aangeleerde 
hulpeloosheid richt zich op versterking van 
gedrag in de vroege kinderjaren en het passieve 
gedrag dal daarttit voortvloeit als gevolg van een 

gebrek aan motivatie. Ms belangrijk onder-
zoeker kan de experitnenteel psycholoog 
Martin Seligman (1967) genoemd worden. 
Ili] deed onderzoek naar het gedrag bij !louden. 
De hontlen werden in hokken geplaatst en 
kregen op willekeurige, verschillende, tijdstip- 
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pen clektrische schokken locgcdiend. Al sncl 
leaden dcze honden dat zij geen enkele 
invlocd op de schok konden uitoefcnen, wat 
zij ook dedcn. Aanvankelijk probeerden ze op 
allerlei manieren cr aan te ontsnappen..Als (lit 
allemaal niets uithaalde, stopten de honden er 
mee on) verder nog cnige activiteit te ont-
plooien. ben de onderzoekers een vcrande-
ring tot stand trachtten te hrengen door de 
honden te leren dat zij aan dc andere kant 
van het hok gevrijwaard bleven van de schok-
ken, reageerden ze daar niet op. In feite 
bleven zij zelfs de schokken passief afwachten, 
toen de deur van het hok gcopend werd en hen 
de uitgang weal gewezen. De honden moesten 
verscheidene keren naar de uitgang gesleept 
worden, alvorens zij weer vanuit zichzelf 
konden reageren. Dem aangeleerde hulpeloos-
held bleek moeilijker a f te leren, naarmate de 
honden (lit soort gedrag op jongerc leeftijd 
geleerd hadden (Seligman, 1975). 

Gelijksoortig onderzoek werd ook bij andere 
dieren gedaan, steeds met hetzelfde resultaat. 
Volgens de leertheorie is het dus zo, dat een 
reactiepatroon zal verdwijnen als het niet 
versterkt wordt. Voor sommige dieren is het 
aangeleerde gedrag nicer specifiek en komt 
alleen in een situatie voor. Bij anderen wordt 
het gevoel van hulpeloosheid naar alle gedra-
gingen gegeneraliseerd. In een experiment bij 
ratten werd nagegaan in hoeverre de aange-
leerde hulpeloosheid zich generaliseerde. Pas-
geboren ratten werden net zo lang in de hand 
gehouden tot zij geen enkele poging meer 
deden om te kunnen ontsnappen. Deze 
procedure werd meermalen herhaald. 
Vervolgens werden de ratten in een vat water 
geplaatst. Alle ratten, die de eerder genoemde 
behandeling hadden ondergaan, waren binnen 
30 minuten verdronken. Velen van hen 
probeerden niet eens te zwemmen, maar . 
zonken meteen naar de bodem. De ratten 
die deze behandeling niet hadden gehad 
zwommen wel, sommigen zelfs zo'n 60 uur, 
alvorens te verdrinken. Aangezien alle ratten 
fysiek in staat waren om te zwemmen, moet 
dit gedrag toegeschreven worden aan het 
gebrek aan motivatie door de aangeleerde 
hulpeloosheid. 



Aangeleerde bulpeloosheid en het gedrag 
van de meals 
In de afgelopen jaren is deze theorie ook 
getoetst aan mensen. Kan een mem in zijti 
vrocge jeugd term), dat hij met zijn gedrag 
totaal geen invloed kan nitoefenen op datgene 
wat hem overkomt? Seligman e.a. hebben 
aangetoond, dat dit inderdaad bet geval is. 
Zij baseren zich hierbij op laboratorium-
situaties, alsook op een reconstructie van 
natuttrlijke situaties. 	 • 
De theorie over aangeleerde hulpeloosheid 
bestaat nit drie basiselementen: de informatie 
over wat er zou moeten gebeuren (of de voor-

spelbaarheid), de rognaiere representatie 
mitt. de voorspelbaarheid (ervaring, verwach-
ling, denkbeelden en perceptie), en tenslotte 
het gedrag. De onjuiste verwachting, dat het 
eigen gedrag van geen enkele invloed is op wat 
er gebeurt, hoort thuis bij de cognitieve repre-
sentatie. Op dit punt ontstaan cognitieve, 

68 	emotionele en motivatie-stoornissen. De 
sociale leertheorie kan ons dos jets vertellen 
over problemen van intellectuele, perceptuele 
en gevoelstnatige aard. I let is ook belangrijk 
mu in te lien, dat de verwachting van Milne-
loosheid terecht of onterecht kan zijn. Dus, 
ook al heeft ieniand in kite wet controle 
over de gang van zaken, hij zal loch hulpeloos 

reageren als hij zelf van het tegendeel over-
tuigd is. Ook het onigekeerde geldt. Daarom 
is de feitelijke mate van beheersbaarheid • 
minder belangrijk clan de cognities, de denk- 
beelden en de verwachting. Dit moeten we ons 
goed realiseren, willen we kunnen begrijpen 
waarom mishandelde vrouwen zich Met los-
waken nit een dergelnke relatie. Zij zijn er 
dan vast van overttligd, dat zij zich niet aan 
de overheersing van him man kunnen ont-
trekken. 
Zo kan de socialisering van meisjes ertoe 
bijdragen, dat vrouwen een gevoel van hulpe-
loosheid aangeleerd krijgen. Als hypothese 
kunnen we dan stellen, dat een vrottw meet 
moeite zal hebben ow zich uit een situatie 
van mishandeling los te waken naarmate zij 
vroeger sterker onderworpen geweest is aan 
traditionele socialisatiepatronen. 	 - 
Dit wordt 0.a. nitgewerkt door Dweck (1975). 
I lij observecrde de interactie tussen kinderen 



cn Icerkrachten in de klas. Daarbij viel op, dal 

meisjes cen ander soort feedback 'aii him 

leerkracht krijgcn dan jongens. Meisjes ont-
wikkelen dan ook cen cognitieve set op grond 
waarvan zij hun intellectuele presteren van 
minder waarde ach ten clan hun sociale vaardig-
heden. Dit worth waarschijnlijk nog versterkt 

door readies van andere belangrijke personen 
op school, tlmis en in bun vricndenkring. Zo 
leren zij, dat ze wcinig rechtstreekse invloed 
kunncn uitoefenen op hun !even, wat zij ook 
doen. De sleutel tot het succes is voor hen een 
man. Dit beeld wordt hevestigd door bet 
onderzoek van Maccoby en Jacklin (1974). 

Vrouwenmishandeling en aangeleerde hulpe-
loosheid 
I-let is mogelijk, dat het aangeleerde hulpeloze 
gedrag (fat wij bij volwassen vrouwen en in bet 
hijzonder hij mishandelde vrouwen zien, toe-
geschreven mod t worden aan het socialisatie- 
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	proces v.w.b. de sexe-rol. Een vrouw leert, 
dat haar eigen bewuste gedrag niet zo veel 
invloed heeft op betgeen haar overkomt. Voor 
zo'n vrouw is het mocilijk om haar cognitieve 
set zodanig te veranderen, dat zij verwach-
tingen kan koesteren t.a.v. haar eigen compe-
tente gedrag. V66rdat een dergelijke verande-
ring mogelijk is, zal haar herhaalde malen op 
de alternatieven gewezen moeten worden. 
Deze veronderstelling wordt door mijn inter-
viewgegevens hevestigd. Van deze groep 
vrouwen gaf hijna 25% aan, dat zij als kind 
thuis fysiek mishandeld waren. loch vond 
driekwart van hen dat zij een welwillend, 
paternalistisch, soort opvoeding genoten had. 
Zij leerden al vroeg, dat hun competentie 
vooral in het §ociale vlak diende te liggen. 
Oni succes te hehben en populair te zijn hij de 
jongens moest je afzien van macht. !let gebrek 
aan leiderschap bij vrouwen, waar in de litera-
tuur over de vrouwenbeweging over gesproken 
wordt, kan o.a. zijn oorsprong hebben in de 
aangeleerde hulpeloosheid. 
In diverse studies wordt er op gewezen, dat 
deze aangeleerde hulpeloosheid zich eerder 
hij vrouwen dan bij mannen ontwikkelt. Zo 
kon Radloff (1975) de beyindingen van eer-
dere onderzoeken bevestigen, dat vrouwen 
nicer geneigd zijn tot depressie dan mannen. 



flit geldt spcciaal voor getrouwcle vrouwen 
en nog sterker voor getrouwde vrouwen die 
niet buitenshuis werken. Ook vivid( zij een 
relatie tussen ouderlijke status en depressie 
bij de vrouw. Vrouwen met kleine kinderen 
ander de zes jaar blijken bet incest depressief 

te zijn. Radloff pleit voor een integratie tussen 
onderzoek naar stereotype denkbeelden over 

de sexe-rol, psychologische theorieen over 
depressic en epidcmologische studies van de 
huwelijkse staat. flit is stellig ook een belang-
rijk onderzoeksterrein met bet oog op geweld-
dadige relaties. De mate van hulpeloosheid die 
een vrouw leert, beweegt zich tangs een 
continuum. Daarbij is cc sprake van ecn inter-
actie tussen de traditionele nortnen t.a.v. 
vrouwelijk gedrag en de individuele persoon-
lijkheidsontwikkeling. Mishandelde vrouwen 
lijken zich vooral hulpcloos te voelen in bun 
rclatie tot mannen. Dit geldt ook voor vrouwen 
die carriere gentaakt liehhen en verantwoor- 

70 	delijk werk doen. Velen van hen hebben een 

goede opleiding, zijn ambitieus en functio-
neren zeer goed in een !loge positie. loch 

vallen zij terug in traditioneel, stereotiep, 
gedrag als het gaat otn bun huwelijk of ander-
soortige relaties met mannen. Ook al hebben 
zij adder de schermen bet keuzeproces ge-
stuurd, zij laten het aan de mannen over om 
de beslissingen te Heinen. In dit soort relaties 
is over het algetneen cen opvallend gebrek 
aan directe communicatie. 
Redelijkerwijze kunnen we verwachten, dat 
mishandelde vrouwen ambivalent zullen staan 
tegenover de vrouwenbeweging. Ilebben zij 
zelf maatschappelijk lets hereikt, dan zullen 
zij de mening zijn toegedaan dat dit voor elke 
vrouw mogelijk is. Er zou onderzoek gedaan 
moeten worden naar de houding van mishan-
delde vrouwen tegenover vrouwen in het 
algemeen. Mijn voorlopige gegevens duiden 

er op, dat mishandelde vrouwen meer belang 
hechten aan de waardering van mannen dan 
aan die van vrouwen. Het zit hen dwars dat 
hun gezinsleven niet is wat zij er van verwacht 
hadden. Zij hebben geleerd, dat bet hOn taak 
is om hun huwelijk te doen slagen. Aldus 
komen zij er toe om het geweld toe te dekken 
en zo een tnooi 'weld naar de buitenwereld 
toe in stand te houden. Ze doen gecn enkele 



poging ow verandering in him situatie te 
brepigen, °nicht zij cr van overtuigd zijn dal 
het nict in hun vermogcn ligt ow het geweld-
dadige gcdrag van him man le stopper). 

gevoelens van machteloosheid worden nog 
eens versterkt door het stereotiepe beeld van 
het `geliikkige gczin zoals dat in onze cultuur 
leeft. Mishandelde vrouwen hebben de neiging 

zichzelf te isoleren, zodat er niemand achter 
kan komen wat voor een leven zij eigenlijk 
hebben. Zij vertellen anderen zoveel leugens, 
dat zij zelf werkelijkheid en fictie gaan ver-
warren. Zij zoeken excuses voor hun man en 
leggen de schuld bij zichzelf. Zelfs bij vrouwen 
met een succesvolle carriere komt dit voor. 
I3ij lien speelt de cognitieve dissonantie tussen 
him gezins- en beroepsleven een rol. Zij hebben 
nicer behoefte om door anderen als succesvol 
gezien te worden clan ow het geweld te ont-
vluchten. 

71 	Interventie en behandelingsmodellen 

Vaak zien we gebeuren, dat mishandelde 
vrouwen op een gegeven moment de hulp van 
dcrden inrocpen. Zodra de helper echter dezc 
hulpvraag in ache omzet, trekt de vrouw in 
kwestie zich terug. Dit kan ten dele voort-
vloeien nit een behoefte °In zichzelf en haar 

partner te beschcrmen. Voor de hulpverlener 
is het dan moeilijk te begrijpen, dat zij weer 
terugkeert naar de vrocgere situatic in de 
stellige overtuiging dat zij haar man nu wel 
aan kan. Volgens de hypothese over aange-
leerde hulpeloosheid zijn deze vrouwen er 
diep in hun hart van doordrongen dat niemand 
hen kan helpen. Omdat hun partner volledige 
macht over hen heeft, kunnen zij op geen 
enkele wijze aan hem ontkomen. 
De oprichting van huizen waar deze vrouwen 
een veilig toevluchtsoord kunnen vinden blijkt 
een grote steun te zijn bij het verbreken van de 
relatie. Niettemin gaan veel vrouwen zelfs 
hiervandaan toch weer terug naar de onver-
anderde thuissituatie. Sommigen doen dit 
een paar keer, alvorens zij de definitieve be-
slissing kunnen nemen (Pizzey, 1974). Van 
andere centra komen gelijksoortige geluiden. 
De Engelse regering subsidieert crisiscentra 
voor de direete opvang van deze vrouwen. 
Daarnaast zijn er `tweede-fase' huizen voor 



vrouwen die nog niet meteen zelfstandig 
;oilmen gaan wonen. En tenslotte is Cr de 
mogelijklieid 0111 in de `derde-lase' huizen, 
therapentische gemeenschappen, nicer perma-
nent samen te !even met andere mishandelde 
vrouwen en bun kinderen. Sinds 1971 zijn er 
zo meer dan 6000 gezinnen behandeld. 
Ilet gaat er daarbij om, hoe de vrouwen gemo-
tiveerd kunnen worden owl nieuwe gedrags-
wijzen tilt te proberen waarbij zij succes 
kunnen ervaren. Dit is moeilijk, aangezien zij 
er stellig van overtuigd zijn dat zij nooit effec-
tief kunnen reageren. Vaak lopen zij rond met 
de terechte angst, dat den verkeerde beweging 
van hun kant een explosie kan veroorzaken 

bij hun partner. Daardoor zullen zij bang zijn 
om nieuw gedrag te leren. Maar elk nieuw 
succes zal hun gevoel van eigen kracht ver-
sterken. Naannate zij nicer controle krijgen 
over hun eigen leven, zal lion gevoel van eigen-
waarde toenemen. 

72 	De meeste hulpverleners zijn het er over eens, 
dat de emotionele en motivatieproblemen 
gewoonlijk vanzelf verdwijnen als de vrouwen 
eenmaal hun relatie beeindigd liebben en bun 
hulpeloze gedrag afgeleerd hebben. Moeilijker 
is bet, Ms de vrouw bij haar partner blijft en zo 

bet gewelddadige karakter van de relatie 

tracht te veranderen. 

Cycli in een gewelddadige relatie 
Een gewelddadige relatie heeft niet bij voort-

during dat karakter. Er is sprake van een cyclus 
die zich in de tijd herhaalt. Deze cyclus heeft 
drie aparte fasen: 
— de lase waarin de spanningen zich ophopen 
-- de explosie 
-- de kalme, liefdevolle, adempauze 
De derde fase is beslissend voor de vrouw. 
Ilet vriendelijke, liefdevolle, gedrag van haar 
man is haar beloning voor het handhaven van 
de relatie. Maar al te graag wit zij geloven, dat 
deze situatie zal voortduren. Dit is het moei-
lijkste moment om een eind aan de relatie te 
maken. 

Zo kunnen we middels de theorie over aan-
geleerde hulpeloosheid meer inzicht krijgen 
in de psychologische verlamming waardoor 
een mishandelde vrouw in haar slachtofferrol 
gevangen blijft. De geneigdheid tot de slacht- 
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.ifferrol is sociaal aangeleerd gedrag. Dit kan 
weer afgeleerd worden door vrouwen op 
systematische wike weer meet -  feitelijke macht 
en controle over bun eigen leven te laten 
ervaren. 



Geweld tegen vrouwen: enkele 
overwegingen ten aanzien van 
oorzaken en bestrijding* 

door Doric Klein 

De laatste paar jaren zijn velen van ons pan 
inzien dat vrouwen en meisjes maar at te vaak 

, het slachtoffer worden van merendeels door 
mannen gepleegde gewelddaden: te denken 
valt aan verkrachting, mishandeling en aan 
verkrachting hinnen het huwelijk. In due 
hoedanigheden zijn vrouwen in de loop der 
geschiedenis en in de verschillende culturen 
als vrouw tot slachtoffer gemaakt: als zij die 
kinderen baren, als sex-objecten en als 
verzorgsters/opvoedsters. 
In het navolgende zullen twee onderwerpen 

74 	tn.h.t. geweld tegen vrouwen centraal staan. 
Eerst zal het in een theoretisch kader worden 

geplaatst en daarna 7a1 worden nagegaan 
welke punten relevant zijn voor strafrecht-
plegers en wetenschappers. Justitie krijgt 
meestal te maken met extreme en relatief 
zeldzame vormen van geweld tegen vrouwen, 
zoals verkrachting door cen wildvreemde, 
zcer zware mishandeling door de echtgenoot, 
openhare geweldpleging jegens vrouwen,e.d. 
Het zijn niet zozeer dit soort gebeurtenissen 
die voor vrouwen in bet dagelijks 'even cen 
directe bedreiging vormen. [eider leiden ze 
de aandacht al van cen subtieler mar in-

grijpender mishruik van vrouwen dat is in-
geweven in ons maatschappelijk bestel. Mist 
aan de nicer systematische vormen van 
geweld zal him aandacht woolen bestecd. Ilet 
is moeilijk nit te maken wat nu precies wel, en 
wat geen geweld te noemen is, vooral wanneer 
men zich realiseert hoe natty/ econotnische 
uitbuiting, politieke overheersing en psycho-
logische onderdrukking met eIkaar verhonden 

• flit 'seen verkorte weergave van: Violence against 
women: some considerations regarding its causes 
and its elimination. 
In: Crime and delinquency, 27e irg., IIF. I , januari 

1981, biz. 64- 80 (U.S.A.). 



zijn. I let céii leidt tot het ander. Belangrijker 
is echter de constatering dat joist vrouwen 
Itiervan het slachtoffer worden. !km onder-
geschikte rol hangt samen met hun gehrek 
aan lichaamskracht. Economisch en psycho-
logisch zijn ze echter onvoldoende uitgerust 
om hier een elude aan te maken, en zo wordt 
de onderdrukking van de vrouw.  heimelijk 
aangemoedigd in een samenleving die daar-

over formed haar afkeuring uitspreekt. Welke 
van de gedragingen die een uiting zijn van 
vrouwenhaat openlijk veroordeeld worden, 
en welke stilzwijgend worden toegelaten 
hangt niet zozeer af van de werkelijke schade 

(lie ze teweeg brengen, als wel van veranderen- 
de samenlevingspatronen die ook mede 
bepalen welke van deze gedragingen als 
crimineel worden bestempeld. Vrouwenmis-
handeling is hiervan een voorbeeld: tegen- 
woordig is dit strafbaar, maar in de patriarchale 
samenleving had de man het recht ont zijn 

75 	vrouw te slaan. De huidige strafwet echter 
veroordeelt mishandeling van de partner niet 
omdat het een manifestatie van sexisme is, 
maar als een vorm van individueel geweld. 

Bijgevolg beperkt haar bereik zich tot mannen 
die extra kwetshaar zijn vanwege hun ras of 
sociale klasse. Toch zoo, wanneer er maar 
voldoende politieke druk zou worden uitge-
oefend, de wet kunnen worden omgebogen 
in de richting van gelijkheid, om niet te zeggen 
bevrijding. Daarom is het van essentieel 
belang misdaden tegen vrouwen te analyseren 
als vormen van sexisme die uitstijgen boven 
individuele, niet naar geslacht gespecificeerde 
wettelijke otnschrijvingen. 
De drie genoemde vrouwelijke rollen van 
barende, sex-object en verzorgster/opvoedster 
vinden bun verre historische oorsprong in de 
vrouwelijke biologie, maar worden ten 
onrechte voortdurend in het sociale leven 
herbevestigd. TerwijI moeders in minder 
ontwikkelde samenlevingen misschien aan 
huis gebonden zijn,varieren bun bezigheden 
in de diverse culturen loch zodanig dat wel 
verondersteld mag worden dat mensen sociaal 
tot nicer in staat zijn dan datgene waartoe ze 
sociaal en psychologisch zijn bepaald. Ander- 
zijds duidt ook bet voortduren van de 
mannelijke dominantie in onze samenleving 



crop dal er jets is dal verder reikt dan 
biologische noodzaak of sociaal voordeel. En 
tenslotte worden vrouwen heden ten dage nog 
dermate gevictimiseerd, dat-we niet Imeven te 
verwachten dat het sexisme wel automatisch 

verdwijnen als een laatste restant uit het 

verleden. 
De ondergeschiktheid van de vrouw is op 
allerlei manieren verweven in de hedendaagse 

economische structuren en praktijken. De 
patriarcltale famine, het particuliere winst-
bejag en de opkonist van de moderne staat 
hebben elkaar eerder versterkt dan tegen-
gewerkt.Ceweld tegen vrouwen neemt aldus 
historisch specifieke vormen aan. 
Flehandeld zullen worden drie manieren waar-
op dit geweld tegen de vrouw zich manifesteert. 

Misbruik van de vrouw als voortbrengster van 
kinderen 
Do beheersing van de voortplanting van de 

76 	vrouw is een eerste en causaal aspect van het 
sexisme. De organisatie van de voortplanting 
is evenals die van de produktie een bepalend 

kenmerk van een samenleving, en wat wij 
beschouwen als ons persoonlijk leven is noch 
prive noch a-politick. Bij de opkomst van het 
kapitalisme verloor bet huisgezin veel van zijn 
produktieve karakter en ging alles meet 
draaien om de voortplanting. Bijgevolg werden 
de meeste vrouwen nog nicer geisoleerd van 
het economische en politieke leven dan ze al 
waren. Ze werden opgesloten in de afzondering 
van de huiselijke sfeer, hoewel gezegd moet 
worden dat bun ervaringen enortn varieerden 

naar gelang klasse en cultuur. De nadruk op . 
en de beheersing van de voortplanting werd 
sterker. In het begin van de 19e eeuw werden 
in Amerika geboorteregeling en abortus — 
verrassend veilig en effectief voor die tijd -- 
atom toegepast. Dit was wettelijk toegestaan 
en werd getolereerd door de officiele gods-
dienst. Aan het einde van de 19e eeuw echter 
werden er wetten uitgevaardigd tegen abortus, 
verbood de katholieke kerk het en streden 
praktiserende medici ertegen als ware het een 
wijd verbreid sociaal kwaad. Maar vrouwen 
hidden tiatuurlijk nict op met het plegen van 
abortus. Het gevolg was dan ook, dat dit veel 
gevaarlijker en dtturder werd. Sindsdien 



zocken vrouwen in wanhoop hun heil bij 
kleerhangers, vacuiimcleaners en purgatie-
methodes. Vrouwen kregen kinderen tegen 
hun wil, beleefden hun sex ualiteit gemengd 
met de angst voor zwangerschap, en zijn voor 
de anticonceptie afbankelijk van gevaarlijke 
mechanische en chemische middelen. Terwij1 
aan sommige vrouwen dus het recht ontzegd 
werd om geen kinderen te krijgen, werden 
somrnige andere juist gedwongen tot sterilisa-
tie; in het begin van de 20e eeuw werden er 
wetten aangenomen voor verplichte sterilisatie 
van psychiatrische patienten, misdadige en 
zwakzinnige vrouwen. Ook nu nog worden 
bepaalde vrouwen vooral afkomstig uit 
minderheidsgroepen — vaak zonder hun toe-
stemming gesteriliseerd. Zo tracht de overheid 
greep te krijgen op de geboorteregeling, al 
naar gelang dat past hij haar economische en 
politieke strategieen. 
De geboorte zelf is deel gaan uitmaken van de 

77 	alleenheerschappij van mannelijke experts. 
Aan het eind van de 19e eeuw werd de 
traditionele vroedvrouw verdrongen door de 
gynaecoloog. Deze gynaecologen verrichtten 
ook allerlei operaties, vaak zonder dat daartoe 
enige noodzaak bestond. Dergelijke praktijken 
vinden ook nu nog plaats, en de vrouwen die 
er het slachtoffer van worden zijn er even 
slecht aan toe als de vrouwen die op straat 
worden verkracht door een vreemde. Het 
verschil is dat de ene vorm van gewel ld door de 
staat wordt gesanctioneerd en wetepschappelijk 
bestudeerd, terwijl de andere in misdaad-
kronieken terecht komt. 
Terecht vechten thans vrouwen voor de tneest 
simpele en elementaire rech ten van lichamelijke 
zelfbestemming: het verkrijgen van abcirtus, 
het in eigen hand houdep van geboorteregeling, 
veilige contraceptie, en vlotte en humane 
medische kip. 

Sexueel misbruik 
Niet alleen als voortbrengster van kinderen 
worden vrouwen tot slachtoffer gemaakt, maar 
ook als sex-objecten voor mannen. Het in 
verband hrengen van sexualiteit met vrouwe-
lijkheid is al heel oud: de christelijke afkeuring 
van sex was tegelijk een veroordeling van 
vrouwen als zondig, een zondigheid die slechts 



kon worden goedgemaakt door moederschap, 
lie 1st maagdelijk. Fivenals de voortplanting is 
de sex sociaal bepaald. De laatste anderhalve 

ceuw heeft zich een dubbele sexuele moraal 
twikkeld, zowel voor de beide geslachten 

als voor verschillende klassen van vrouwen. 
Elk van beide ontwikkelingen draagt bij tot 
de victimisatie van vrouwen. De historische 
oorsprong van de eerste ligt in bet patriarehaat, 
waar de vrouw als eigendom van haar man 
werd beschouwd. De tweede slang nit de 
Victoriaanse tijd: de bescherming van 'goede' 
vrouwen leidde tot het scheppen van een 
complementaire klasse van 'sledge' vrouwew 
maagden en hoeren, dames en sletten. 
Tegelijkertijd fluctueren de sexuele behoeften, 
als afspiegeling van nieuwe mogelijkheden tot 

bevrediging en nieuwe ideologieen. Ontangs 
heeft er in de geavanceerde kapitalistische 
samenlevingen een `sexuele revolutie' plaats-
gevonden. Daarachter ligt de commerciali- 

78 	sering van de sex zelf, het handelen in lichaam 
en ziel in persoonlijke relaties. Met deze 
veranderingen is het sexistne echter niet nit-
geroeid, noch het sexueel misbruiken van 
vrouwen. Zelfs de oude dubbele moraal is 
gebleven, en er wordt nu nog meer gevraagd 
dan voorheen. Het verkopen van het lichaam, • 
wat vroeger beperkt bled tot vrouwen (lie 
gcen 'dame' waren, worth nu nog steeds 

algetnener. Dit is te zien in pornografie, 
proStitutie, sociaal misbruik van kinderen, 
verkrachting en bet lastig vallen van vrouwelijke 
arbeidskrachten. De reden dat vrouwen zulk 
misbruik tikkett' is gelegen in de mannelijke 
dominantie, waarinee elk moment van hun 

bestaan doortrokken is. De gewelddadige 
episodes staan daarin niet gelsoleerd,maar 
zijn slechts extreme vormen. Verkrachting 
is wet de meest onmenselijke manier om 
vrouwen te overheersen. Weliswaar wordt 
verkrachting (glided beschouwd als een van 
de ernstigste misdrijven, maar het wordt niet 
altijd aangegeven, lang niet altijd ongehelderd 
en zelden met succes vcrvolgd. Het staat vast 
dat de vrijere sexuele moraal geen daling in 
het aantal verkrachtingen liceft teweeg-
gebracht. Eerder wordt verkrachting in de 
ideologic van de (op manner) gerichte) 
sexuele revolutie verheerlijkt. De mythe dat 



mantic,' verkrachten vanuit cen onwecrstaan-
hare sexuele drang, daartoe gebracht door 
vrouwen die aanleiding geven of beimelijk 
verkracht willen worden, leeft voort. Recent 
verrichte victimologische en interactic-studies 
helpen deze neiging om het slachtoffer te 
beschuldigen, vcrsterken. Men met begrijpen 
dat iekrachting in wezen helemaal geen 
sexuele daad is; het is een daad van geweld, 
die haat en angst verhult. In onze steden 
leggen vrouwen cen realistische angst aan de 
dag voor lichamelijk geweld. Uit onlangs 
verricht onderzoek bleek dat 60% van alle 
vrouwen bang is om 's nachts alleen over straat 
te gaan, tegen minder dan 25% van alle 
mannen. Zogenaaind nit een oogpunt van 
zelfbescherming wordt vrouwen aangeraden 
om 's avonds binnen te bliiven, maar in feite 
krijgen ze buisarrest. De feministische bewe-
ging heeft al heel snel ingezien dat dit in 
combinatie met het verkopen van sex (zoals 

79 bijv. in pornofilms) de overheersing van 
vrouwen in alle facetten van bun !even 
versterkt. 
Fysieke overmacht van mannen, of de illusie 
dat ze die hebben, is niettemin slechts een 
minimale compensatie voor de onmacht 
waarin ze t.a.v. de rest van hun leven verkeren. 

. 	Vrouwenhaat is vaak een vertaling van 
klasse- en rasconflicten. De kern van de zaak 
is niet dat mannen gefrusteerd zijn en maar 
afreageren op de caste dc beste persoon, 
maar dat ze er structureel en psychologisch 
aan gewend zijn om op vrouwen af te 
reageren. !foe goed komt dat nit voor het in 
stand !louden van de bestaande klasse-
verschillen! 

De vrouw als Verzorgster en zondebok 
Het derde en laatste aspect van vrouwelijk 
slachtofferschap is het misbruik dat van hen 
gemaakt wordt als verzorgsters en opvoedsters. 
De eindeloze taak van emotionele en fysieke 
steun aan mannen, kinderen, bejaarden en 
zwakkeren maakt deel nit van het werk van 
vrouwen. De mceste vrouwelijke beroepen 
zijn van verzorgende aard: echtgenotc, 
moeder, verpleegster, onderwijzeres, 
secretaresse, maatschappelijk werkster, dienst-
bode, servcerster. De Verwachting dat vrouwen 



wel verzorgende laken op zich zullen neiiieii
rechtvaardigt ook liet doelbewust door
elkaar halen van vrouwen als biologische
moeders en vrouwen als ‘natuurlijke’ opvoed
sters van kinderen. Veel van de verzorging
wordt tegenwoordig tot gebruiksartikel
gemaakt; wat je niet gratis bij je vouw of
moeder kunt krijgen haal je elders, of liet nu
maaltijden zijn, dagelijkse zorg of therapie.
Net als de sexuele revolutie legt dit
cominercialiseren van de verzorging een extra
last op de schouders van vrouwen. De
materiële cii emotionele realileiten van werk
en intimiteit worden in toenemende mate
verbrokkeld. 1 liervan getuigt de tegenstrijdige
moraal volgens welke de vrouw verwacht
wordt zich overdag ‘te kleden voor succes’
en ‘s avonds weer ‘in een vrouw te
veranderen’. De verzorgster wordt tot zonde
bok gemaakt als er dingen mislopen. Een
voorbeeld uit de geschiedenis is liet verbranden

80 van heksen in Europa. Van de (4e lot de
17e eeuw zijn daar duizenden tot miljoenen
vrouwen levend verbrand. Volgens weten
schappers wentelden deze heksenjachteri de
wraakgevoelens van liet volk (vanwege
epidernieën en sociale catostrofes) af op een
machteloze groep van vrouwen. De wetenschap
verklaarde dc heksenjachten uit massa-hysterie
en beschreef ze als een psychologische
curiositeit. Maar door liet feminisme werden
ze ontmanteld als gemiocide van een afschijwe
lijke omvang.

Een eigentijds voorbeeld van misbruik van
vrouwen als verzorgsters is liet mishandelen
van echtgenotes, waarbij ongetwijfeld de
aantallen slachtoffers nog groter zijn dan bij
de heksenjachten. Dit ‘disciplineren’ van hun
vrouw door mannen stamt uit de tijd van het
patriarchaat; naar Engels gewoon terecht
mocht de stok waarmee een man zijn vrouw
sloeg, niet dikker zijn dan zijn duim: ‘the riile
of the thumb’. Onder invloed van de nieuwe
burgerlijke moraal verdween deze vrouwen-
mishandeling onder de oppervlakte. Pas
kortgeleden is liet dankzij feministische
activiteiten weer in (le openbaarheid gekomen.
Volgens recemit Amerikaans onderzoek komt
mishandeling voor in ongeveer de helft van



alle iii ticiïie relaties cii is deze voornamelijk
op vroiiwcn gerich t. liet interveniëren door
dc politie hij huiselijke ruzies komt zeer
dikwijls voor en blijkt tot de gevaarlijkste
politiewe rkzaainheden te behoren. De oor
sprong van vrouweninishandeling ligt niet
alleen iii patriarchale rechten, maar ook in
hedendaagse verwachtingen omtrent de
verzorgende taak van de vrouw. Mishandelde
vrouwen vertellen gewoonlijk (lat ze geslagen
werden omdat ze de toast lieten verbranden,
te laat thuis kwamen, met een andere man
zaten te praten, cle. Ook worden ze mishandeld
als ze (op een suhtieler niveau) niet hij voort
during emotionele aandacht an hun man
schenken. Wederom worden vrouwen door liumi
man tot zondebok gemaakt, als compensatie
voor tegenslag die ze ondervinden op ander
gebied. liet wekt geen verbazing dat vrouwen
dikwijls zichzelf beschuldigen als ze door hun
miian worden geslagen. Ook sociale weten-

81 schappers beschuldigen de vrouwen; in een
psychologisch onderzoek uit l96() worden ze
gekarakteriseerd als ‘agressieve, masculine
en frigide’ vrouwen die hun man ‘castreren’.
Zelfs officiële instanties neigen ertoe liet
slachtofferschap van mishandelde vrouwen
niet serieus te nemen. Aangemoedigd door
deze sociale tolerantie komen mannen eerder
tot mishandeling bij de nieuwe spanningen die
liet moderne huwelijk met zich brengt. Hoewel
vrouwen vaak liet slachtoffer zijn, is liet de
vraag of mannen wel de overwinnaars zijn, de
toegenomen noodzaak van opname van
vrouwen in het arbeidsproces, het niet voort
durend zwanger hoeven zijn en de tendens
tot gehijkherechtiging zetten de patriarcliaie
autoriteit op de tocht. Maar zolang het gezin
een microcosmos blijft van mannelijke
discriminatie en gelegenheid geeft tot liet
afreageren van klasse- en rasoverheersing, zal
liet de sociale ziekten blijven absorberen.
De energie wordt omgezet in een persoonlijke
en pijnlijke strijd tussen echtgenoten, gevernist
met een dun laagje harmonie en romantische
liefde. l)eze ingewikkelde en onverbrekehijke
relatie tussen het persoonlijke en liet politieke
is een centraal en in potentie revolutionair
thenia van liet liedendaags feminisme geweest.



Bestrijding van bet geweld tegen vrouwen 

Zowel sexism als geweld worden door de 
meesten van ons beschobwd als tot op zekere 
Imo& onvermijdelijk. Men kan zich moeilijk 
een samenleving voorstellen waar ze niet voor-
komen. Strafrechtplegers en wetenschappers 
streven eerder naar een effectieve reglemente-
ring ervan, dan naar eliminatie d.m.v. een so- 

' dale herordening. Toch is er een radicale her-
ordening van de samenleving noodzakelijk. In 
de strafrechtspleging moet gezocht worden 
naar strategieen zowel voor het uitbannen van 
geweld als voor afschaffing van het strafrecht. 
De nieuwe feministische actievoering tegen 
geweld tegen vrouwen bee ft aanzienlijk aan 
kracht gewonnen en heeft oude strafrechtsprak-
tijken aan de kaak gesteld. Vrouwen hebben 
met succes opvangcentra voor verkrachte 

. vrouwen opgezet en hulpvenenende instanties 
onder druk gezet om ook mee te werken. Er 
worden pogingen ondernomen tot wetsherzie- 

82 	ning op het gebied van verkrachting, vrouwen- 
mishandeling, pornografie. Rechten van de 
vrouw op geboorteregeling, abortus, vrijwillige 
sterilisatie etc. worden geformuleerd en door 
actiegroepen opgeeist. Water tot no toe be-
reikt werd, is evenwel niet alleen te danken 

aan de vrouwenbeweging. Van veel invloed 
zijn ook geweest de inschakeling van vrouwen 
als betaaltle arbeidskrachten, de toegenomen 
individualisering binnen de familie en de ge-

lijkstelling van de sexen op het punt van 
handelingsbekwaamheid. Hoewel de ontwikke-
lingen voor de lange termijn perspectieven 
bieden voor bevrijding, verergeren veel van 

deze krachten op de korte termijn de exploi- 
tatie en het isolement van vrouwen en mannen. 
Hoe ze op den duur gestalte zullen krijgen, 
hangt af van wat er nu mee gedaan wordt. Por-
nowetgeving, het zwaarder straffen van ver-
krachters, hulp aan mishandelde vrouwen en 
kinderen, het inoet alles gewogen worden op 
korte en lange-termijneffecten. Het is de 
vraag of het strafrecht een geschikt instrument 
is om de gewenste sociale doelen te bereiken. 
lloewel bet strafrechtelijk system mogelijk-
heden biedt tot politick onderhandelen, 
stree ft het toch naar het in stand houden van 
de bestaande orde, met alle Masse-, ras- en 
sexevooroordelen vandien. Zo zijn iwarten 



altijd zwaarder gcstraft voor verkrachting, 
worden mannen uit de lagere klassen cr eer- 
der van beschtddigd inin vrouw te mishandelen, 
en dreigen thans homofiele en alleenstaande 
ouders de meeste kans te gaan lopen op over-
heidsinterventie wegens kindermishandeling. 
De tnacht van staat, geneeskunde en welzijns-
instellingen neemt toe, terwijI die van de pa-
triarch afneemt. Het gevaar bestaat d4 de 
staat formed gelijkheid van man en vrouw 
nastreeft, maar dat hij zich niet daadwerkelijk 

voor de bevrijding van de vrouw zal inzetten 
d.m.v. een herverdeling van macht. Momen-
teel is het strafrechtelijk systeem zodanig van 

structtmr, dat het zowel materieel als ideolo-
gisch het sex isme helpt versterken. Het is een 
rigide en hierarchisch georganiseerd bureau-
cratisch systeem waar heveiliging van de maat-
schappij belangrijker is dan aandacht voor per-
soonlijke problemen. 
Hoe aan het geweld tegen vrouwen het beste 

83 	een eind kan worden gemaakt, zal niet duide- 
lijk worden nit speculatieve theorieen, maar 
nit de praktijk. Het analyseren van de systema-
tische oorzaken van dit geweld zal hopelijk 
van nut kunnen zijn voor het ont .wikkelen 
van program ma's ter bestrijding ervan. Er 
moet opnieuw geformuleerd worden wat mis-
daad en geweld is, wat de oorzaken ervan zijn 
en hoe crop gereageerd dient te worden; al deze 
dingen maken noodzakelijke bestanddelen nit 
van wat er niteindelijk moet gebeuren. 
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Algemeen 

1 
Ganzeboom, II. B. G. en D. de Ilaan. Gepubliceerde 
zelfmoorden en verlusging van sterfte door self 
moord en ongelukken in Nederland 1972- 1980. 
Mens en inaatschappii .57c jrg., nr. I, febrtiari 1982. 

blz. 55-69 (N). 

In navolging van de Amerikaanse socioloog David P. 

Phillips, die in 1974 cell analyse van flucinaties in 
maandelijkse mIlinoordcijfers under invlocd van 

herichten van zelfinoord in dc kranren publiceerde, 
deden dc schriivers cen onderzock naar zelimoorden 
en de invlocd van berichten in de pers hierop in de 
periode 1972--1980. Ceinventariseerti weird in hoe-
verre Cr een prognose te gcven was op pond van 
de voorpagina's van de Tclegraaf in die periode, oni-
<tat JR de incest gelezen Nederlandsc kraut was en 



omdat verwacht werd dat dcze krant veel aandacht 
aan dit snort nictows besteedt. Voor zelfmoord en 
verkeersongevallen is cr op cen maandelijke basis 
gemeten, ceo tendens van 3-8% stijging. Den cijfers 
blijken niet significant te zijn. Dc rcsulta ten vormen 
echter ook wen krachtige weerlegging van de hypo-
these van Phillips. 

2 
Leidesdorff, S. Prostitutie. 
Marge, 6c jig., or. 1, jantiari 1981, blz. 1-6 (N). 

De laatstc tijd is het strewn naar een vakhondsorga-
nisatie door prostitti6es in de publieiteit gekomen. 
De vrouwen zelf zijn in verzet gekomen, zoals in 
Lyon, tegcn dc omstandigheden waarondcr zij moc-
ten werken en hebben kritick geuit op dc ambivalentc 
bonding die de overheid nog steeds inneemt tegen-
over de prostitutie. Enerzijds worden bcperkingen 
opgelegd, andcrzijds incasseert dc overheid hop 
boctes hij overtrcding van bet tippelverbod en lcgt 
!loge belastingen op aan dc prostituees. De schriffster 
verwijst naar ceo historiselic studie over prostitttees 
in Plymouth en Southampton van Judith Walkowitz. 
Zij stelt dat prostituCes vaak bewust voor dit bcroel ,  

85 	kiezen om cen home levensstandaard te verwerven 
en dat prostittitic 	niet altijd, zoals in de 
Marxistische visie, ecn vorm van uithuiting van vrou-
wen nit de verpauperde arbeidersklasse is. De bewe- 
ging die zich inzette voor de hestrijding van deze 
uitbuiting werd misbruikt door degenen die om ge-
heel andere redenen tcgen prostitutic gekant waren 
nl. om de bedreiging die zij vormde voor het chris-
telijk gezinsleven. 
De strategic van de vrouwenbeweging moct volgens 
de schrijfster zo zijn dat de feministische actie zich 
kecrt tegen maatschappelijke vooroordelcn en 
slechte arbeidsverhoudingen van prostituecs maar 
nict tegen de prostituees zelf. Vakbondseiscn van 
prostituees zijn terecht, maar het staat te bezien of ze 
zullen bijdragen tot verandering van de moraal waar-
door dezc vrouwen tot outcast zijn geworden. 
Met literatuuropgavc. 

3 
Overman, L. Prostitutie in woonhuurten. 
Marge, 6e jig., nr. I, januari 1981, blz. 7-14 (N). 

Naar aanlciding van de 'noblemen in Rotterdam met 
prostitutie in een woonbuurt is een onderzoek gedaan 
naar integratie van prostitutic in het stedelijk !even. 
De auteur, tevens redacteur van dit tijdschrift, ver-
richtte dit onderzoek. ilij interviewde een aantal 
direct betrokkenen en belicht vooral de rol van de 
buurtwerker hij bet hanteren van de ontstanc proble- 
men. Achtereenvolgens beschrijft Itij de situa tie in 
bet Arnhemse Spijkerkwar tier, het Rotterdatnse 
Katendrecht en twee straten in het Ilaagse Centrum- 
Zuid. Volgens de schrijvcr moct de butirtwerker de 



bewoners die last liebben van de bijverschijuselen 

van de prostitutie bij elkaar Wenger, en de bezwa-
ren van de mensen zodanig naar voren brengen dal 
de klagers anoniem blijven. Dit i.v.tn. eventuele 
wraakacties van sex-exploitanten. Eenprobleem 

blijft ook de vraag of de butirtwerker alleen de overige 
buurtbewoners hulp moet bieden of ook de prosti-
tuees. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 

Bartels J. A. C. Alternatieve sancties poor strafrechte-
lijk ntinderjarigen, interitnadvies van de staatscommis-
sie ter herziening van het jeugdstrafrecht. 
Tijdschrift voor familie en jeugdrecht, 4e jrg., nr. I, 

januari 1982, blz. 15-21 (N). 

Het intcrimrapport van de conimissie Anneveldt 

(jun 1981) worth bier in korte lijnen besproken. On-
der alternatieve sancties worden uitsluitend verstaan 
alternatieven voor de onvoorwaardefijke vrijheids- en 
vermogensstraffen. De commissie concludeert dat het 
nodig is ervaring op te doen met de toepassing van 
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	alternatieve sancties out zinvolle pedagogisch verant-. 

woorde uithreiding van het sanctiepakket mogelijk 
to maken, zodat gedragsveranderingen in positieve 
zin bewerkstelligd kunnen worden. Er wordt gedacht 
aan twee typen sancties: (I) Net verrichten van werk-
zaamheden in de vrije tijd met cen pedagogische 
strekking. Er moet verband bestaan tussen de sanctie 
en het verwijtbare gedrag van de jongere. (De Ar-
beidswet legt de nodige beperkingen op als bet gaat 
Om jongeren beneden de 16 jaar). (2) Training on' de 
sociale vaardigheden en intlividucle weerbaarheid tc 
vergroten. De toepassing van deze alternatieve sancties 
moet bij voorkeur plaatsvinden in bet kader van een 
voorwaardelijk sepot, een tiitstel van bcslissing tot 
vervolging of een uitstel van vonniswijziging. Dc 
commissie denkt de coordinatie van de begeleiding 
van de jongere aan wie alternative sancties zijn opge-

legd, toe aan de Baden your de Kinderbescherming. 
Voorgesteld wordt een werkgroep in te stellen ern 
experimenten met dcze sancties te begeleiden en te 
evalueren. Dew werkgroep Slagter is in 1981 inge-

steld en zal maatschappelijke, juridische en praktische 
oplossingen moeten vinden voor de toepassing van 

de alternatieve sanctics. In dric of vier arrondissemen-
ten zullen gedurende twee jaar experimenten  wor- 
den gedaan, waarna de commissie evalueert en rappor-
teert. In zijn common taar verwijt de schrijver de 
commissie Anneveldt onduidelijklieid. Het hegrip 

alternatieve sanctie is Met duidelijk geformuleerd. 
Verder kritiscert hij de opvatting van de commissie 
dat het opvoedend karakter van de sanctie prevaleert 
boven de financiele compensatie zoals die was vow-
gesteld door de commissie Slagter4 en de commissie 

Raden voor de Kinderbescherming. hot geloof in 
educatieve voorzieningen is volgens de scluijver 



grotendeels verdwenen en voor zover le loch nodig 
• worden geacht kan betel- de o.t.s. worden toegepast. 
Ook het prohleem van de hegeleiding Cli controle is 
Met nitgewerkt evenals da t van de ten uitvoerlegging 
van een voorwaardelijke veroordeling bij schending 
van de voorwaarden. 

5 
CapeIle, M. A. A. van. Openhare CPVC-bijeenkomst 
1981: massaliteit van verkeersovertredingen centred. 
Tijdschrift voor de politic, 44e jig., nr. 1, januari 

1982, blz. 16-19 (N). 

In dit artikel doet de auteur verslag van de op 

10 november 1981 te Utrecht gehouden openbare 
CPVC-bijeenkomst. Vanuit ecn aantal invalshoeken, 
tc weten: de politic (rijks- en gemeentepolitic), de 

wetgeving, het openbaar ministeric, het bestuur en 
de strafrechtswetenschap wcrd het thema `massaliteit 
van verkeersovertredingen .  belicht. Vanuit de hock 
van de politic werd gepleit voor het aantrekken van 
specifiek op het verkeerstoczicht gerichte ambtenaren 
en voor hogere efficientic door middel van stroom-

limning van de administratieve afhandeling, met name 
d.tn.v. girale afhandeling van de zaak. In wetgevende 

zin werd het voorstel gedaan door de heer A. Mulder 
87 	om verkcersovertredingen nit de strafrechtclijke sfeer 

te !mien en te laten athandelen ii een adnunistratief-

rechtelijke procedure. In een discussie werd aandacht 
bestecd aan de haken en ogen, die aan dit voorstel 
verbonden zijn. Tot slot kan gezegd worden dat een 

gemeenschappelijke inspanning van politic, justitic en 
gemeente noodzakelijk is om de massaliteit van dc 
verkeersovertredingen terug te dringen. 

6 
Dijk, P. van. Massaliteit van verkeersovertredingen en 
het recht op hehandeling door de rechter. 
Tretna, Sc jig., januari/februari 1982, blz. 3-13 (N). 

De auteur gceft in dit drtikel zijn bijdrage aan de 
discussie of administratieve in plaats van strafrechte-
lijke afdoening van verkeersovertredingen in over-
eenstemming is tc achten met de Europese Conven-
tie tot bescherming van de rech ten van de mcns en 
de fundamentcle vrijheden. Mulder heeft tijdens de 
openbare CPVC-bijeenkomst van 10 november zich 
voorstander getoond van deze administraticve afdoe-
ning en gemeend dat deze niet strijdig is met de 
Europese conventic. Na de belangrijkste stellingen 
en voorstellen van Mulder aangehaald te hebben, 

behandelt de auteur artikel 6 van de Europese 
Conventie en het strafrechtelijke karakter van de 
afdoening van de lichte verkeersovertredingen. Met 
behulp Van o.a. de jurisprudentic van het Europese 
Hof voor de rechten van de mens toont de auteur 

aan dal art. 6 van de Europese Conventie bij 

strafvervolging bet initiaticf berust bij de overheid en 
dat de overheid bepaalde minimum garanties in acht 
dient te nemen en het niet in de bedoeling ligt om 



voor dii laaiste bet initiatief in handen van de 
vervolgtlen zclf to lemon. De auteur concludeert 
dat het voorstel van Mulder in strijd is met de in 
art. 6 vervatte garantic, dat beslissingen °unreal 
wederrechtclijklicid, schuld en strafniaat in handen 
van eon redder liggen. 
Met literatuuropgave. 

7 
Eliaerts C. en S. Snacken. De toepassing van de korte 
gevangenisstral: een straatje zonder eind? 
Panopticon, le pg.,  iii. I, januari/fcbruari 1982, 

Hz. 5-20 (13). 

Volgens de anteurs heel( de korte gevangenisstraf 
op de ecrste plaats niet de at dan niet tercelit verwach-
le voordelen van de langere straf, zoals afschrikking 
en vergelding, maw bovendien nog eon aantal sped-

fieke nadelen. Doze ziin de volgende: a) goon tijd 
on mogelijkheden om aan resocialisering te werken; 
6) contacten met het 'slechte .  gevangenismilieu en 
stigmatisering; c) adniinistratieve rompslonip en 
huge kosten; en d) goon afschrikkend effect, blijkend 
oil de !loge recidiveeijfers. De kosten liggen (Ins (Nide-
lijk huger dan de baten. In Belgie behoort ongeveer 

88 	22% van de gedetincerden tot de kortgestraf ten. Het 
artikcl !veva( eon zee, tritgebreide beschrijving van de 
aard van de popolatie kortgestraften. Volgens de 
auteurs zoo editor ook eon onderzoek gedaan moeten 
worden naar de factoren die de straftoemeting bepa-
len, de besluitvorming en de attitude van de rechter 
en zijn bonding toy. alternatieve sanctics. In dit 
onderzock zoo ook de besluitvorming op parketniveau 
betrokken moeten worden. Ook verdient het type 
inrichting waarin de korte gevangenisstraf moot 

worden doorgebracht aandacht; nog steeds zit 
62% van de kortgestraften in eon geslaten inrichting. 

Met literatuuropgave. 

8 
Jung, II. Die Srellung des Verletzten int Simi. 
prozess. 

Zeitschrift fUr did mantle Strafrechtwissenschaft, 
31e jIg. , nr. 4, 1981, biz. 1147-1176 (BRD). 

Het thema 'De pleats van het slachtoffer in het 

strafproccs' dankt zijn actualiteit niet alleen aan de 
victimologie, maar ook aan bet zoeken naar nieuwe 
wegen om de kleine criminaliteit to bestrijden. Door 
dit laatste is de grcns tusscn civiel- en strafrecht en 
daarmee ook die tossen de schadevergceding en straf 
in beweOng gekotnen. De strafpmeesleer !melt het 

slachtoffer tango tijd alt een randfiguur behandeld. 
De auteur geeft in dit artikel gem balans van de 
dogmatische strijdpunten van dit thema, maar cen 
standpunt t.o.v, de structurele problemen die de 
deelnatne van het slachtof for in htt proces met sick 
ineebrengt. Allereerst wordt eon ornsclunving gege-
von van het begrip slachtoffer, waarna o.m. do 
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plaats van het slachtaffer in het licht van de rechts-

beginselen en rechts-sociologische.en criminalo-
gische inzich ten behandeld warden. Daarnaast stipt 

de anteur eilkele processucle ontwikkelingsmogelijk-
heden aan , waarbij zijn analyse van (le plaats van het 

slachtaffer aanleiding weft tot crimincel-politicke 
veranderingen. Dc schrijver merkt Op dat de nit-

spraak cCn scheiding tussen de beschuldigcle en het 

slachtoffer teweeg brengt. Ilieruit is de grotere 
interesse voor de beschuldigde in het proces te ver-
klaren en t.c legitimeren.tlet slachtaffer kan er 

echter aanspraak op maken dat het strafrechtsysteem 
hem als belanghebbende erkent en niet als cell on-
mondige behandelt. 
Met literatiwropgave. 

9 
Leenen, II  1 1  h..nthanasie en hull) hij zelfdoding. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 4, jannari 
1982, Hz. 103-106. 

Ilet Leenwardense cuthanasievannis van febrilari 
1973 en het Rotterdamse vonnis betreffende hulp 
bij zelfdoding van december 19131 warden in (lit 
artikel met elkaar vergcleken. Volgens de schrijver 
diencn dem twee zaken volgens dezelfde ethische en 
juridische normen te Nvorden bcoordeeld. 7,c moeten 
warden gezien als twee modaliteiten van lailpverle-
fling: het doe is hetzelfde alit:en de methode ver-

schilt. In sommige opzichten komen beide vonnissen 
overeen: er moct sprake zijn van een ondraaglijk 
lijden en van cen verzock tot levensbeeindiging van 
de betrokkene. Op andere punten wordt de Leeuwar-

der nitspraak aangcvuld door de Rotterdamse of zijn 
cm duidclijke verschillen zoals in de rol dic de arts 

wordt toegedacht, het oordeel over de aard van het 
lijden, het afwegcn van alternatieve oplossingen en 

het aantal personen dat beslist over de hulpverlening. 
De schrijvcr besluit zijn artikel met enige aan beide 

vonnissen ontleende aan tc bevelen criteria: — er 

mact een verzoek tot euthanasic zijn op grand van 
gedurende langere tijd pith verlangen naar de 

(food. nadat alternatievc magelijklieclen van hull) zijn 
overwogen: — de hulpverlening tot euthanasic moet 
geschieden door een arts, die minstens een andere 
arts moct consultercn; — de ImIpverlening mag alleen 
warden gegeven als cen aanbod van alternaticve 

Indy is gedaan en dem litilp ook beschikbaar is. 

10 

Test, A, of the stability of punishment hypothesis: 
the case of California, 1851-1970; by R. A., Berk, 
D. Ratuna, S. L. Messinger et al.. 

American sociological review, 46e jrg., nr. 6, decem-
ber 1981, Hz. 805-829. 

Voortbouwend op het werk van Durkhcim is door een 

aantal schriivers gestcld dat in een bepaalde samen-

leving over mintier hinge tijd bij afwezigheid van grate 



sociale veranderingen. het deel van de lx)volking (la t 
door de staat gestraft worth ongeveer constant is. 

De auteurs toetsen in (lit ;onkel de 'stability of 
punishment hypothesis' nn de hand van gegevens die 
op Californie betrekking liebben over de Per mile van 
1851 (het begin van het staatsgevangenissysteeni) 
tot 1970. De hypothese worth geformuleerd met 
gebrinkmaking van de ontwikkelingen op het gebied 
van macro-economische modellen. !Bernice kan de 
aanwezigheid van evenwichtstendensen expliciet 
worden weergegeven. De intgevocrde analyses hell-
hen theoretische en statistische betekenis. your de 
hypothese worth Keen hewijs gevonden. Gebrek aan 
bewijs voor de Durkheini-Blunistein benadering sluit 
niet nit dat or andere vormen van evenwiehtsproces-
son zijn die met straf verband bouden. 
Mel literatuuropgave. 

Ii 
Umbreit, M. S. Community service sentencing: jail 
altertwtive or added sanction? 
Federal probation, 45e jrg., fir. 3, september 1981, 
blz. 3-14 (USA). 

Ms men (vrijwillige) dieMtverlening of een ander 
90 	alternatief %Mot gevangenisstraf op tijn waarde wil 

bcoordelen, is er een fundamentele vraag die ',cant-
woord moot worden nl. of eco dergelijke bervorming 

ook in kite resulteert in minder gevangenisstrab 
fen. Of geven populaire programma's als dienstver-
!ening niet zozeer een vermindering van gevangenisstraf-
fen te zien, maar wordt eigenlijk tel net van soeiale 
controle uitgehreid en versterkt? De ardent van dit ar-

tikel heschrtht de crvaringen die zijn opgedaan met 

PACE (prisoner and community together). Ilet zijn 
voorbeelden van de problemen en successen die men 
tegenkoint bij invoering van een populaire strafreelits-

hervorming. De evainatie van het PACE-model 
word( besehreven, cvenals de heroverwegingen t.a.v. 

bet model en de nieuwe criteria ter verbetering van 
het programma. De atiteur beef t em n lijst samenge- 

. 

	

	Meld van zeventien principes waarvan men iimet uit- 
gaan bij deze alternatieve strafvorm wil het een wer- 

kelijk alternatief bieden voor gevangenisstraf. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

12 
Bern, E.11. From violent incident to spouse abuse 
syndrome. 
Social casework, 63e jrg., nr. 1, januari 1982, 
1117.. 41-45 (USA). 

In eon themetisell !node! Bach( de auteur con 
gein tegreerd overzieht te geven van de sociologische 
en psychologisehe gezich (spun len aangaande vrouwen-
mishandeling. Ilij maakt eon duidelijk onderscheid 
tussen incidenteel gewelddadig optreden en het mis- 
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handelingssyndroom. Ilij bespreekt hoe cen individu 

van een incidenteel geval gcraakt in een cychis van 
mishandelingen; hierbij zijn verschillende fasen te 
onderschciden. 	sehrijver illustreert het artikel 
met enige praktijkgevallen nit zijn werk bij de 

Volunteer Counseling Service. Het artikel besluit 
met enige suggesties voor de praktijk. 

Met Ii tent tuuropgave. 

13 
Braithwaite .1. and V. Braithwaite. Delinquency and 
the question of values. 
International journal of offender therapy and 

comparative criminology, 25e jrg., iii. 3, 1981, 
blz. 273-289. 

Een van de steeds terugkerendc thetna's in de 
criminologische literatuur is dat van het normen-
en-waardenstelsel van delinquenten dat belangrijk 
zoti zijn out hun gedrag te begrijpen. Men probeert 
te verklaren waarom jeugd nit lagere socialc klassen 
een hogere geregistreerde delinquentie heat clan 
beter gesitucerde jongeren. De schrijvcr laat een 
groot aantal theorieen op dit gebied de revue passeren 
en toont aan dat ze elkaar tegenspreken en nict 
kloppen met de bestaande empirisch verkregen evi-
dentie. Theoriedn die pogen de associatie tussen 
klasse en delinquentie te verklarcn door aan per 
sociale klasse verschillende waardensystemen te 
refereren kloppen evemnin met de werkelijkheid als 
theorieen die de oorzaken van delinquentie zochten 
in lichamelijke factoren of persoonlijklteidsdefecten. 
Met literatnuropgave. 

14 

Burt, M. R. and R. S. Albin. Rape myths, rape 
definitions and probability of conviction. 
Journal of applied social psychology, lie jig.. nr. 3, 

mei/juni 1981, blz. 212-230 (USA). 

De schrijfsters deden een onderzoek betreffende 

!um hypothese dat vat onder verkrachting wordt 
verstaan sterk worth beihvloed door de in zwang zijn-

de stereotypen, zij stencil dat het van Inking is het 
complex van attitudes dat te maken heeft met ver-

krachting te analyscren en de consequenties te laten 
zien van opvattingen die verkrachting vergoelijken 
en zelfs bevorderen. Na een kritische bespreking 
van vroeger gebruikte onderzoekinethodes wordt de 
eigen gevolgde werkwijze iiiteengezet. Zij maakten 
profielen van verkrachting, waarin (Inc variabelen 

een rol speelden: a) de reputatie van het slachtoffer, 
b) de relatie tussen slachtoffer en verkrachter, en c) 
de mate van geweld die gebriiikt 'erd. Daarna vonden 
vraaggesprekken plaats met 598 vrouwen van 
18 jaar en otider. 
Met literatuuropgave. 
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I 
Cavender, 6. 'Seared straight': ideology and the 
media. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., or. 6,1981, 
blz. 431,-439. 

• 

In de Vereitigde Staten !weft cen film gcnaaind ' 
'Scared straight' groat nieces. Ooze documentaire 
bat zien wat de readies zijn van jongeren die eon 
strafgevangenis bezoeken. Naar de melting van dc 
auteur is bet gelled zo gefilmd dat de gedetineerden 
overkomen als mcnsen die volledig uit nue wil, los 
van de onistandigheden, liebben gekozen voor de 
misdaad en die nauwelijks nog menselnke reactics 
!Men zien. Do auteur wijst er op dat vooral de intro-
docile van de bezoeken aan de gevangenis, waarbii ' 
iiitvoerig aandacht word besteed aan de ernstige 
ontwikkelingen in de misdaad, aan eon zeer negaticf, 

cenzijdig bceld bijdroeg. Ilierbij werd gebruik ge-
maakt van statistieken die voor zielizelf mobsten 
sprcken. Op den: manier word de gedetincerde op 
voorhand als gevaarlijk en onmenselijk gestignuti-

seerd. Naar zijn oordeel wordt bier mei doze docu-
mentaire op eon ontoclaatbarc mauler skim ver-

worven 	een simpele, cenzijdige aanpak van 
het criminaliteitsproblecm. 
Met literatimropgave. 

16 
Fagan, R. W. Public support for the courts: An 
examination of cheroot he explanations. 
Journal of criminal justice, 9e pg., nr. 6,1981, 

Hz. 403-417. 

In het algemeen blijkt tilt onderzoek in de Verenigde 

Staten dat er redelijk wel vertrouwen bestaat in de 
rechtspleging. In dit artikel gaat dc anima na welke 
verklaringen your deze storm aan dc gerechten war-

den gegeven. Fen van (le verklaringen is dal mensen 
die vont flinke straiten zijn in beginsel wel vertrate 
won in de tech tspleging hebben. Fen andere verkla- 

ring is dal mensen die syinpathie yam liet politic-
apparaal en bet polite-optreden hebben stetin p-
reen aan de rechtspleging. De auteur haat( in dit 
vcrhand verschillende politiestudies aan waarin dit 

vertratiwen naar voren is gekomcn. Ilierbij moest 
clan wel tevcns sprake zijn van eon acceptatic van 
het gebele correctiesysteem. Ms men goon vet trou-
wen had in het gevangcniswczen, dan voelde men 
oak weinig your de politic. Ten amnion van de 
politicke voorkeuren word in verschillende ander-
zoeken vastgesteld dat de conscrvatief georienteerde 
burger minder vertrouwen in de rechtspleging had. , 
Opvallend was voider dat degenen die angst voelden 
your de misdaad of die al eons slaelitafter waren 
geweest, veelal weinig lof voor de rechtspleging had-
den. Met handl, van factor-analyse heal dc ardour 
de mate van instemming niet do rechtspleging in (lit 
artikel hi beeld gebracht. 

Met litcratuuropgavc. 
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17 
Formby, W. A. and J. 0. Smykla. Citizen atiwreness 
in crime prevention: do they really get involved? 
Journal of police science and administration, 
9c jrg., nr. 4, december 1981, blz. 398-403. 

De schrijvers bespreken een experiment met diefstal 
uit acht geparkeerde auto's. Aft grocpen dcden 
twee kecr op verschillende plaatsen mcc. De grocpen 
bestonden nit cell chauffeur, cen of gcen passagier, 
een of twee dicven en twee waarnemers. De plaats 
varieerde tusscn: bij een winkelcentrum, voor ccii 

woonhuis, voor de universiteit, cnz. In de auto's 
bevonden zich waardcvolle voorwcrpen, zoals 
stereo-installatie, camera, portefeuille. Hoge politic-
functionarisscn waren vooraf op de hoogte gesteld 
van bet experiment, maar hadden de agen ten op 
straat niet ingelicht. Uit de observa tics Meek da t cr 
geen sprake is van interventie door het publiek, er 
werd geen aangifte gedaan en vaak werd zelfs hulp 
verleend. Voor de politic ligt bier dus een taak een 
rela tie op te bouwen tussen bet !niblick en de dicnst-
doende agenten; dit zou kunnen door cen voorlich-
tingscampagne te starten om bet !niblick bewust te 
ma ken dat het mil bclangrijke schakel kan zijn bij 
misdaadpreventic. 
Met literatuuropgave. 

18 
Kunkel, F. Zur Bedeutung der Dunkelziffer hei 
Trunkenheitsdelikten. 
Illutalkohol, 19e jrg., nr. 1, januari 1982, blz. 15-28 
(13 RI)). 

In dit artikel gaat dc auteur nadcr in op het bcstaan 
van bet zgn. 'dark number' bij de registra tie van de 
misdrijvcn welke door weggebruikers, die onder 
invloed van alcohol verkeren, begaan worden. Het is 
bekcnd dat slechts een fractic van deze weggebrui-
kers door de politic aangehouden worden. Flekend 
is ook dat bij verkeersongevallen de invloed van 
alcohol bij het gebeurde lang niet altijd wordt opge-
merkt. Bij bet stellen van conclusies wordt echter 
haast nooit rekening gehouden met dit zgn. 'dark 
number', zodat de effectiviteit van een bepaalde 
strafrechtelijke maatregcl vertekend wordt weerge-
geven. De auteur geeft cnkele methoden aan OM dit 
zgn. `dark number' in te schatten zodat de conch,- 
sies m.b.t. `het rijden onder invloed' natiwkutiger 
zijn dan de conclusies die slechts gebasecrd zijn op 
de officiele statistieken. 
Met literatuuropgave. 

19 
Laub, J. II. Ecological considerations in victim 
reporting to the police. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 6, 1981, 
blz. 419-430. 



Naar (le melting van de attleur gaa t men or hij (le 
opsporing van stralbare id Len van nit dat de aangific-

bereidlieid verschilt bij landelijko en stedelijke 
conglomeraties. In het algemeen word( aangenomen 

(la t men in de sill(' corder aangifte (bet van eon 
strafbaar kit clan op het platteland. Mel behulp van 

con slachtofferonderzoek heeft !di vastgesteld dat 
doze ecologist-be factor bij de aangiftebereidheid 
geen doorslaggevende rol speck Van veel groter 
belling was de ernst van het defied Bij mishandeling" 
en verkrachting Week hijvoorbeeld in de interviews 
dat met (tante de dreiging en de fysieke schade een 
roi spelen. Er blijken we) wat verschillen in het aim-
giftegedrag van stedelingen on plat telandbcwoners 
to kunnen worden onderscheiden. Doze liggen voor-
namelijk in het vlak van de verwaeliting en hoop 
dat dc politic lets aan doze misdaad kan dn. Wat 
dit heifer, sun volgens de auteur de stadsbewoncrs 
aanzienlijk pessimistischer dan (le nict-stedelingen. 
Dit wijst dan sells in enkele gevallcn in de TiChiing 
van een gerinrre aangiftebercidlicid van de sledding. 

Met literatunropgave. 

20 
Nodand, S., R. C. Wessel and N. Skiver. Masculinity 

94 	and delinquency. 
Criminology: an interdisciplinary. journal. I9e jrg., 
nr. 3, november 1981, blz. 421-433 (USA). 

(lit recente criminologische onderzoeken blijkt dat 
de criminaliteit door vrouwen begaan gewelddadiger 

en veelvuldiger wordt. Doze verandering wordt door 
sommige a wears toegeschreven aan de veranderende 

positie van de vrouw in de maatschappij. In dit arti-
kel onderzotken de animus met (law deze laatste 
stelling in het bijzonder en de relatie trissen Crillli110- 

liteit en het hebben van mannelijke persoonlijklieids-
keninerken. Doze zogenaainde mannelijklteids-
hypothese berust op de veronderstelde affiniteit 
tussen jonge mensen met mannelijke persoonlijk-
heidskenmerken en gedrag waarin dat tot (Ming 
komt. hot onderzoek riclitte zielt in bet bijzonder 
op de vraag of delinquent gedrag een functie is van 
mannelijke persoonlijkheidskenmerken. De onder-
zoekgegevens (zelf toegegeven delinquent gedrag en 
persoonlijkheidskettmerken) wcrden verzameld on-
der 1002 scholieren nit een grunt stedelijk gelded in 

de USA. De onderzockresultaten ondersteunen 
doze hypothese niet. Ilet samengaan van mannelijk-
held en crimineel gedrag is missehien meer eon 
kwestie van tel aangaan van persoonlijke banden in 
de sociale context van het delict dan dat or sprake is 
van het demonstreren van mannelijkbeid in bet be-

gaan van het defied 
Met literatuuropgave. 	 • 

21 
Rape; Themanummer. 
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Journal of social issues. 37e jrg.. no. 4, 1981, 

1,1z. 1--1 66 (11SA). 

Dit themanummer is gewijd aan het ondcrwerp 

verkrachting. Ilet eerste artikel door C'aorn, Calhoun, 
Selby en King, geert een overziclit van (lit ntiminer. 
Sanday ondersockt de sociaal-culturele context van 

verkrachting op basis van een vergelijkend onderzoek 
van Murdock en White van de nicest bekende maat-
schappi .ivormen door (le eciiwen been. Loh abaly-

seert het effect van wetswijzigingen 	verkrach- 
ting. Feldman-Summers en Ashworth evalueren de 
factoren welke van invloed AO op het al dan nict 
doen van aangiftc van verkrachting. Riger en Gordon 
analyscren de correlatie tussen de bestaande angsten 
bij mensen en het effect van deze angsten op bet 
menselijk gedragspatroon. King en Webb besteden 

in bun artikel aandacht aan de zgn. 'crisis centra', 
die slachtoffers van verkrachting behandelen. Kilpa-
trick. Resick en Veronen gaan in op de behandeling 
die gericht is op de psychologische problemen die 
zich op de lange termijn kunnen en blijven voor-
doen bij de sladitoffers. Bart beschrijft een aantal 
vraaggesprek ken met verkrachte vrouwen en vrou-
wen die de verkrachting liebben weten te voorko-
men: Malumuth tot slot onderzockt de eventuele 
mannelijke neiging tot verkrachting. 
Met literatuuropgave. 

22 
Sfeffensmcier, I). .1. and M. 3. Cobb. Sex differences 
in urban arrest patterns, 1934-• 79. 

Social problems, 29c jrg., nr. 1. oktober 1981. 
Ms. 37-50 (USA). 

De schrijvers makcn gebruik van statistische gegevens 
van de afdeling Crime Reports van bet Federal 

Bureau of Investigation (FBI) bij him ondersock of 
Verschillen in geslacht bij misdaad minder gcworden 

zijn in de laatste 40,50 jaar. ir blijkt cen verschiii-
ving te liebben plaatsgehad, vrouwen blijken mannen 
cen heel cind tc hebben ingehaald in gcval van kleinc 

vermogensmisdrijvcn, een icts kleinere toenamc viel 
tc zien bij vrouwen voor anderssoortigc misdrijvcn. 
De mogelijke cffecten van cen ander verbaliscrings- • 
beleid en andere statistische verwerking van misdaad-
gegevens op de ontwikkeling in crimineel ged rag van 

vrouwen worden beke ken. Bepaaldc typisch geslachts-
gebonden overtredingen (zoals prostittitic) blijken 

minder voor te komcn en andere (zoals diefstal) 
nemen toe; ‘vaar de verdeling vrocger bij beide ge-
slachten parallel lief), is dit zo gebleven. Dcze 

komst beinvloed hct totaalbeeld so sterk, dat de 
tocname bij vrouwen eigenlijk nauwelijks reel tc 

nocmen is. 
Met literatuuropgave. 
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Ge vangen iswezen 

23 
Clements, C. B. The relationship of offender classifi-
cation to the problems of prison orercromling. 
Crime and delinquency, 28e pg., nr. 1, januari 1982. 

Hz. 72-81 ((ISA). 

I let is volgens de auteur good voinstelbaar dat de 
classificatie van welsovertreders een bepaalde invited 

beef( op de overbevolking van de gevangenissen. De 
gevangcnis.sen wor den onderscheiden naar regime 
en karakter waarop inet de classificatie van de veroor-
decide worth aangesloten. De a" tour kat zicn dat 
een overbevolking van eon bepaald type inrichting 

tot gevolg kan helthen dat men cell benialde catego-
risering minder pat toepassen. In een hoordstuk 
van zijn artikel gaat de auteur uitvoerig in op de ob-
jectiviteit van de criteria die bij de classificatie wet-
den toegepast. Naast de beschikbaarheid van inrich-

tingen spelen nog andere factoren een oneigerdijke 
ml bij de classilicatie. Aan het slot van zini artikel 

gaat de :totem natter in op de voor. en nadelen van 
het classiliQiticsystecin waarbij de praktische 'tinge-
lijklieden cen tel spelen. Zijn conclusie is dat eon 

geode elassificatie inits op de piste wijze toegepast, 
kan bildragen aan het voorkinnen van overbevolking 

van lzepaaldc gevangenissen. 
Met literatuurnpgave. 

24 
Flanagan, T. 3. Correctional policy and the long-
term prisoner. 
Crime and delinquency, 28e jrg.,•nr. I, januari 1982. 
Hz. 82-95 (USA). 

De auto or wijst Cusp dal het grate probleem bij de 
regime-vaststelling veer langgestraften voornamelijk 
is gelegen in het feit dal linewel ze allemaal your 
crnstige delicten zijn veroortleeld, er eon grate ver-
scheidenheid is in de motieven en gedragingen die 
lagen opgesloten in het begaan van het ernstige 

done'. DeZe factoren ma ken het erg moeilijk vent 
bet gevangenispersoneel out iets van eon begeleidings-
programma op te zetten. Ditgaande van de gedachte 
dat het meest straffende element van de vrijbeids-
beneming volgens do auteur is gelegen in het fen dat 
own tijdelijk niet nicer tot de inaatschappij wordt 
toegelaten, pleit liii vizor eels minimalisering van de 
Iced toevoegende elementen van de vriiheidstraf. Ilet 
voorstel dat de alarm in dit artikel bespreekt en toe-
licit t, is de vorming van kleinere eenheden binnen de 
gehele gevangenisbevolking, waardoor het dagelijks 
leven your de gedctineerden nicer inhoud kan krij-• 
gen. De autcur verzet zich stork tegen de gedaclite 
die naar zijn melting binnen de samenleving belt, 
ii at de resocialiserings-pritgramina's zich vooral op 

de kortgestraf ten moetcn richten. Ten enfeeble 
meent•men volgens hem Jai con begeleiding van 	- 



langgestraften pas zin heell kort voor het ontslag 
Mt de inrichting. 
Met literatmiropgave. 

25 
Goetting, A. Conjugal association in prison: issues 
and perspectives. 
Crime and delinquency, 28c jrg., or. I,.januari 1982, 
blz. 52-71 (USA). 

De regcling van het intiemer contact tussen familie-
leden waarvan er Ce.n in de gevangcnis verblijft is 
ecn beleidsaangelegenheid die de gevangenisdirec- 

teuren in de Verenigde Staten nogal bezighoudt. Men 
verschilt in visic op (lit vraagstuk, hoewel men het 

met clkaar cens is dat de bezocken van gezinsleden 
vaak aanleiding gcven tot grotere spanningen in het 
gezin. In dit artikel beschrijft de auteur ecn aantal 
bezockprogramma's die in verschillende inrichtingen 
zijn opgezet. Deze programma's varidren van visitcs 

die °ruler toeziend oog van bcwakers moeten plaats- . 
vinden in grotc gemeenschappclijke ruimten, tot be- 
zocken die met vecl privacy-voorzieningen zijn om-
geven. Na de beschrijving van de verschillende rege-
lingen die bij de inrichtingen zijn getroffen gaat de 

97 	auteur uttvoerig in op dc argumenten vi)6r en tegen 
die in de discussie over het toclaten van intiem con-
tact bij gevangenisbezocken wordcn gevoerd. Ilaar 
conclusic is dat ook bij de gevangenissen waar inticm 

contact mogclijk is gemaakt, (lit niet is geihtegreerd • 

in het gchele regime. Zij stelt vast dat meer onderzoek 
moct plaatsvinden naar de goede en riskantc aspec-

ten van zo'n regeling. 
Met literatuuropgave. 

26 
Lewis, D. K. Female exoffenders and community 
programs: barriers to service. 
Crime and delinquency, 28c jig., nr. I, januari 1982, 
blz. 40-51 (USA). 

Naar de mcning van de autcur van dit artikel zoti de 
hop recidive van vrouwelijke ex-gedetincerden in de 
Vercnigde Staten wel eens samcn kunnen hangcn 
met de barrieres die dem vrouwen ontmocten als 
zij na litin ontslag uit de gevangcnis gebruik willen 
ma ken van de sociale voorzieningen. De recidive van 

dc vrouwelijk gedetincerden in de Verenigde Staten 
Ikordt geschat op 50 tot 85 procent. Met een studie 
van zeven maanden heeft de anteur cen aantal uit de 
gevangenis ontslagen vrouwen gevolgd bij hun pogin-
gen om zich aan het normale maatschappelijk leven 

aan te passcn. De auteur stelt vast dat bet aan een 
gocde voorberciding op de terugkeer in de vrije 
maatschappij van de vrouwelijke gedetineerden ont-
brcekt. In verhouding tot de mannelijke gedetinecr-
den wordt vrijwel niets aan dcze terugkeer gcdaan. 

Met name door dcze gebrekkige voorlichting, weten 
de mceste vrouwen nict waar zij naar toe rnocten 
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con de nicest noodzakelijke linip to verktijgen. De 
auteur [loom( het opvallend dat de woes to welzijos -
workers die in (le gevangenis werkzaam zijn zelf ook 

niet op (le boogie zijti van de inaatschappelijke hulp-
instellingen en de procedures die hiervoor gelden. 
Mn het slot van het artikel beveelt de autcur aan 

ton ann vrouwelnke gcdetineerden de werkwilze van 
deze maatschappelijke instellingen toe to Heiden. 

27 
Mawhy, R. I. Women in prison: a British study. 
Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 	januari 
1982, biz. 24-39 (USA). 	• • 

In (lit artikel beschrifft (le :orient verschillende aspec-

ten van de vrouwengevangenissen in Engeland. Hier-
hij relateert zij (le gegevens in tinge mate aan de gege-
yens die hierover itit de Verenigde Staten bekend zijn. 
De meeste informa tie over de sociale kenmerken van 
gedetineerde vrouwen konit nit onderzoek dat in de 
Verenigde Staten is gedaan. De verhouding tussen het 

aantal mannclijke en vrouwelijke gedetineerden is in 
Engeland volgens de amen' ongeveer gelijk aan de 

situatie in de Vcrenigde Staten, nl. 1 op 29. ()mincer 
Or de kenmerken van de vrouwelijke gedc tincer-

den in Engeland to weten te komen heeft de auteur 
eon enquete gehonden under de bewoners van de 
Askham Grange gevangenis. Ilet bleek dat de lielft 
van de gedetineerden geen cerdere strafvervolging 
had ondergaan en dat driekwart van de vrottwen 
niet corder in de gevangenis had gezeten. Is een 

laatste hooldstuk van het artikel gaat de auteur nader 
in op de wipe waarop de vrouwelijke gedetineerden 
zich aatipassen. Iloewel op veel pun ten de vrotove-
lijke gcdetineerden in Engeland vergelijkbaar zijn 
net de vrouwelijke gedetineerden in de Verenigde 

Staten, zijn Cr toch duideliike verschillen. 

Neil, T. C. and P. Katsanipes. Training and staff 
development for jails. 

Prison journal, 61e jig., or. 1, 1981, blz. 13-22 
(USA). 

In dit artikel gaan de animus nader in op de Noble-
men welke zich bij (le directie van Anterikaanse 
gevangenissen en hun beleid voordoen. Opvallend is 
het enorme personeeLsverloop bij het gevangenis-
personeel. De autcurs trachten hiervan de oorzaken 
te signaleren en een oplossing van doze problematiek 

. aan to geven. Als belangrijkste oorzaken kunnen de 
aanwezigheid van eon grote mate van stress bij het 
functioncren als personeelslid binnen eon gevangenis 

en de onvoldoende training en voorberciding op (lit 
work gezien worden. Ook de afwezigheid van duide-

hike en concrete beleidsdoelsteilingen van overbeids-
wege beinvlocden werkzaamheden en het gevoerde 
directiebeleid hinnen de gevangenissen. De amours 
schetsen een ontwikkelingsmodcl dat gericht is op 
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adcipiat(Y. training van het personeel, ow 7.0 bet gehele 

finictioneren van evil gevangenis op zielt te verhete-

11211. 

29 
Weiner, R. I. and R. Johnson. Organization and 
environment: the case of correctional personnel 
training programs. 
Journal of criminal justice, 9e jig., nr. 6, 1981, 
blz. 441-450. 

(lit een uitgebreid onderzoek naar de inhoud van 
17 progratmna's van verbeteringsinstituten is volgens 
de auteurs naar voren gekomen dat deze programma's 
nauwelijks zijn gericht op de vcrwezenlijking van de 
doeleinden die per programma in nicer of mindere 
mate nauwkeurig zijn geformulecrd. Er is eerder spra-
ke van ecn gemeenschappelijk aspect aan deze correc- 
tie trainingsprogramma's in zoverre dat hun inhond 
voor een grout deel ‘vordt bepaald door de behoeften 
die van buiten bet instituut worden aangedragen. 

Den behoeften hebben volgens de auteurs iets gemeen-
schappelijks. Vet is naar bun oordeel te herleiden tot 
bet spa nningsveld dat ligt tussen de gedragscultuur 
binnen en buitcn een gesloten instituut. Met bet oog 
op (lit verschil wordt in de progratnma's volgens hen 

eigenlijk voornamelijk gelcerd met de gcdragswensen 
die buitcn bet instituut !even om te gaan. Daarbij 

speck een belangrijke rol dat de buitenwercld ook 
bepaalde verwachtingen koestert ten aanzien van bet 
gedrag !Armen het instituut. 

Met literatuuropgave. 

Reclassering 

Cockran D. Risk/need client classification system. 
International journal of offender therapy and 

comparative criminology, 25e jrg., nr. 3, 1981, 
blz. 248-253. 

De Massachussetts Probation Service heat cot 
Risk/Need classificatie systeem ingevoerd, waarin de 
gegcvens van alle cli6nten betreffende bun specifieke 
eigensehappen en behoeften zijn ingevocrd. 
delijke doe van het invoeren van dit classifica tie-
systeem is het ontwikkelen van een effectief manage-
men tsysteem dat moet leiden tot ecn optimale toe-
bedeling van alle Indpverleningsmogelijklieden die 
de reclasscring te bieden heeft. Het gaat bier on) jaar-
lijkse hulpverlening aan 70 000 mensen die zecr ver-
schillen wat bctreft bet risico dat ze voor de gemeen-
schap oplevercn, de aard van hun lysieke en psycho-

sociale behoeften en de mate van motiva tie en be-
kwaamheid om hun buidige situatie te verbeteren. 
Door al deze gegcvens in bet classificatiesystcem op 
tc nemen wordt de besluitvorming over supervisie-
strategieem vergenmkkelijkt. De Probation Service in 
Massachussetts hoopt dat het classificatiesysteem, 
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waarvan de Minim' en de working in het artikcl kort 
worden toegelicht, nil helpen oil' op rechtvaardige 

wijzc tegenmet to komen aan de belangen van de 
inaatschappij, het justitiCle apparaat en de client. 
Met literatuuropgave. 

31 
Eaglin, J. B. and P. A. Lombard. Statistical risk 
prediction as an aid to probation caseload classifica-
tion. 
Federal probation, 45e jrg., or. 3, september 1981, 
blz. 25-32 (USA). 

I.ange tijd heat men een betrouwbare op statistische 
gegevens gebaseerde scltaal waarmee men risico's 
kan voorspellen, gezien als eon belangrijk middel om 
de beskilvorniing t.a.v. voorwaardelijk gestraften 
to verbeteren. Ilet federal° 'probation'-systeem heeft 
onlangs nieuwe procedures ingevuerd rim op prod-
verlof gestelden to classificeren, therbij worth gebrutik 
gemaakt van eon betrouwbare voorspellingsmethode. 
De autcurs bespreken de belangrijkste onderzoeks-
gegevens waarop de nieuwe classificatieprocedures 
gebaseerd zijn. De 'risk prediction scale 80' (RPS 
80) is in januari '81 aanvaard voor algemeen gebriiik, 
hoewel de 'revised oregon scale' de beste statistische 
resultaten to Zion geeft. De RPS 80 hceft echter de-
zelfdc reIatieve voorspellende waarde Os de 'revised 
oregon', de kosten ziin aanzienlijk lager en hi) bevat 
minder items. 

32 
Holtman, P. Gerangeniswerk, eon bijzondere teak 

in de reclassering. 
'Juices, 61e jrg., or. 2, februari 1982, blz. 54--64 

(61). 

De auteur gaat in dit artikel in op de hulpverlening 
binnen de inriehling, zowel door de rijksreclasserings-
ambtenarcn in algemenc dienst (a.d.-ers) als door 

extrainurale workers en behandelt met name de dis-
cussienota 'hulpverlening aan gedetineerden', dat 
door eon werkgroep van de A.R.V. is uitgebracht. Na 
eon aantal opmerkingen vuoraf, zoals bet nict betrek-
ken van a.d.-ors bij de tolstandkoming van deze nota, 
do versluiering van de wezenlijke achtergronden van 

de 'dialcetische benadering' en hot daarvan aflianke-
lijke bulpverleningsmodel, komt hij tot de beliande-

ling van hoofdstuk 11 van doze nota van de AR .V. 
Van dit booldstuk zegt hij dal dit geselireven is van-
nit de dialeztische benadcring, waarbij vecl word t 
gesuggereerd. Na eon reeks van vombeelden, aange-
haald um zijn mening ointrent de 'dialectische benade- 
ring' in booldstuk II to onderstetinen, behandelt hit 
hooldstuk III en IV, waarbij hij o.a. opmerkt dal het 
jammer is dal de rechtspositie van de gedetineerdc 
Met is uitgewerkt. De auteur besIuit met de opmer-
king dot hij graag eon reele fenomenologistilw benade- 
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ring van deze problematiek had gezien in phials van 
deze ideologische. 

33 
littigcr-Tas, .I. en L. C. M. Tiggcs. Justitieettnaat-
schappelijk werk; heden 	toekomst. 
Delikt en delinkwent, 12c jrg., nr. 2, februari 1982, 

blz. 75-96 (N). 

In Nederland kennen we twee categorieen van maat-

schappelijk wcrk ten behoeve van degenen die met 

justitie in aanraking komen. 	justitiele kinderbe- 
scherming van jeugdigen en de reclasscring voor de 

volwassencn. Dc diensten van voornocmde instellin-
gen worden gelcverd aan de justitiabelen en aan het 
justitiele apparaat. De autcurs constateren dat noch 

justitic noch de justitiabelen tevreden kunnen zijn 

over de geleverde diensten. De buidige maatschappe-
Bike situatie dwingt um de plaats van dit justified 

maatschappelijk werk opnictiw te bezien. In dit 
artikel inventarisercn dc sehrijvers de praktijk van het 
justiticel-maatschappelijk wcrk waarbij 0.m. de 
volgende onderwerpen aan de orde komen: voorlich-
.tingsrapportage, toczichtfunctie en de hulpverlening. 
Mn dc hand van dem inventarisatic trachten de au-
tuffs enkele lijnen voor de toekomst te schetsen 
waarbij de doelstellingen van de hulpverlening dui-
delijker en concretcr zijn dan thans het geval is. 

34 
Nuijfen-Edelbroek, I. G. M. en L. C. M. Tigges. Ver-
wachtingen en praktijk rondom reclasseringsvrocg-
hulp. 
Tijdschrift voor criminologic, 24e jrg., jarmari/ 

februari 1982, blz. 36-49 (N). 

De auteurs hebben in de afgelopen jaren verschillen-
de declonderzockingen verricht ter evaluatie van het 
functioneren van de vroeglitilp. Nu het Oleic onder-
zoek is afgesloten, kan een min of meet definitieve 
stand opgemaakt wordcn van de vroeghtdp. Bij de 
evaluatic staan de drie doelstellingen die aan de 
vroeghtilp verbonden worden centraal: a. het leve-
ren van cen bijdrage aan de beslissing over de voor-
lopige heelitenis; b. het verlenen van stcun aan cen 

verdachte bij acute, directe problemen; c. het starten 
van cell meer langdurig Indpverleningsproces. Jr is 
cen onderzoek gedaan naar de wijze waarop de 
vrocgliulp in de verschillende arrondissementen is 

georganiscerd; er zijn schriftelijke enquetes en monde-
linge interviews gehouden onder alle betrokkenen 
(reclasscringsmedewerkers, officicren van justitie, 

rechterscommissarissen, politiefunctionarissen en 
verdach(en) met betrekking tot hun opva ttingcn 

over en crvaringen met vrocglitilp. Dc verwachtingen 
die in de jarcn your de wetswijziging voornamclijk 
bij de reclassering lecfden over de mogelijklieden van 
contact tussen reclassering en verdachte, zo spoedig 
mogelijk na zijn arrestatie, zijn nict uitgekomen. Het 
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bcoogde docl'hijdrage aim de beslissing over voor-
lopige !teetotal's' worth vrijwc1 niet hereikt, van tie 

doelslelling 'start van eenbulpvetleningsproees' ca 'I 
in crust ige mate betwipeld worden of di( gebetin op 

grond van de vroeghulp. Aiken de doelstelling 
'Atom inzake acute proldeliwn .  wordt in redelijke 
mate gercaliscerd. Fen voonzetting van de vroeg-
lolly is al ken dan zinnig wanneer met grote inzet 
getracht word( de docIstellingen van de vroeglitilp 
hetet te realiscreii. De auleurs noemen eon aantal 
suggesties die Itiertoe kunnen 

Psychiatrische zorg 

35 
Ilendersun, M. An empirical classification of 
convicted violent offenders. 
British journal of criminolop, 22e jig., nr. I. 

januari 1982, blz. 1-20. 

Ilet buidige onderzoek gaat meestal nil van de 
beterogenneit van crimineel gedrag en tladers. Dan- 
bij is wel behoefte ontstaan tan een vennindering 
van de verscheidenheid. flit heeft geleid tot eon any-
tal typologielin eli elassificaties, die gebaseerd zijn op 

klinische indrukken of descriptieve gegevens, maar 
Cr ziln ook empirische custanstische typologicen 
tin voortgekomen. Veelonderzock hastier& zich op 
de opvattingen van Mega [gee die ringing van (wee 
persoonlijklicidstypen hijinirsonen veroordeeld 
voor geweldsmisdrijven. Fen type dat te weinig 
remmingen vertoont in Ilct triton van agressie. 
het anderc dal stork is geremd maar daarentegen 
zich nitzonderlijk gewelddadig kan n i tell ender om-
slantligheden van ernstige on langdurige frustratic. 
Er is praktisch geen gebruik gemaakt van de resul-

(aten van dit soon onderzock. De schrijfsler is van 
(ironing dat genoenide typologic hruikbaar ion kun- 
nen ziin hij de training in sociale vaardigheden. fl-,, 1- 
toe was he( nodig het ecrder gedane typologisch 
onderzoek to repliceren en bet gebrek aan specifieke 
stickle vaardiglicden van de onderscheiden grocipen 

at to bakenen. Zij ontIcende hoar gtigevens aim eon 
onderntek dal behandelingsstrategicen in twee Mike 
gevangenissen vergelukt — (lit onivatte interviews, 
psychologisell onderzoek en follow-up. De resul-
taten wijztin Cr op dat your ecit bepaald persoon-
lijklieidstype een op de specifieke !noblemen ge-
richto training in sociale vaardigheid eon gunstige 
uitwerking kin hebben. 
Met literatimropgavc. 

36 
Juvenile sexual offenders: guidelines fbr treatment: 
by A. N. Cron', W. F. Hobson, K. P. Lucey c.a. 

International journal of offender therapy and COM- 

. 

	

	parative criminology. 25e jig.. in. 3,1981, bk. 
265-272. 
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_ 
VoIons de schrijvers hehhenjongeren die sexuele 
delieten plegen dieligewIntelde minderwaardigheids-

gevoelens. le zijn niet hij machte Ii on 'noblemen van 
ccii zich ontwikkelende sexualiteit :n van agressie 
te hanteren. Veel van hen zijn zcli slachtoffer van cell 
zedemnisdrijf gewcest. Deze prohlemen in 1nm ont-

wikkeling zijn typisch het gevolg van . gebrek aan affec-
tic en het onthreken van enige lijn in lion opvoeding. 
De beliandeling an dit type delinquenten moet zich 
rich (en op het leren inzicht krijgen in zijn 'noblemen, 
het vinden van mogelijkheden om stress tc vermijden 
en als dit nict kan, het ontwikkelen van vaardigheden 
om meer adequaat met die stress om te gaan. Ilet 
grote problem is echter het gehrek aan medcwerking 
van de jongeren zelf hij de behandeling; vaak onttrekt 
men zich na korte tijd aan de therapie. Ilet lijkt de 
SCIITOVCIS dan ook beter de behandeling door de 
rechter te laten opleggen. 

Kinderbesclierming 

37 
Conte, 3. R. and I,. Berliner. Sexual abuse of chil-
dren: implications for practice. 
Social casework. 62e jrg., or. 10, december 1981. 

blz. 601-606 (USA). 

De laatste jaren wordt aan het sexneel misbrilik van 
minderjarigen als cen maatschappelijk problcem meer 

aandacht gcsehonken. Uit weenie rapportage in de 
1.ISA blijkt da t daar jaarlijks zo'n 336.200 kinderen 
het slachtoffer van worden. Ilet merendeel van de 

literatunr over (lit onderwerp is echter gebaseerd op 
onderzoeksgegevens nit 1969 van de American 
liumane Association. In dit artikel analyseren - de 
autcurs echter reeentcre gegevens welke werden ver- 
zameld over een periode van 21 maanden door het 
Sexual Assault Center in Seattle. In dit onderzock 
wordt gedifferentieerd naar dc kenmerken van de 
minderjarige slachtoffers, de overtreders en bet soont 
van misbruik. In dit artikel wordt aan de hand van 
voornoeincle onderzocksresulta ten voornamelijk aan- 
dacht bestecd aan de situatie van het sexueel mis-
bruikte kind en de wenselijke behandeling en opvang 
van deze kindcren. Deze behandeling client voorname- 
lijk aangepast te zijn op dc dirckte en lange-termijn 
effecten welke zich bij de sexueel misbriiikte minder-
jarigen voordocn. 
Met literatunropgave. 

Politie 

38 
Ilochstedler, E. Testing types: a review and test of 
police types. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 6, 1981, 
blz. 451-466. 
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eon goede funclievervidling bij de politic to bevor-
deren worth in we! gevallen, Met altijd bewust, go- 
Intoik geinaakt van eon zekere typologic. Men onder-
scheidt bepaalde type'', om de7.e vervolgens iii to 
passe ii in de organisatie. Zit worden volgens de auteur 
viii typen politieagenten onderscheiden, die 7ij in 

ham artikel beschrijit. Fen nadere analyse van doze 
vijf typen brengt Imar tot de conclusie dat eigenlijk 

slecbts vier typen wezenlijk verschillen. Op basis van 
doze vier typen gnat zij met belitalp van eon empirisch 
onderzoek na of doze typen in de werkelijkheid ook 
voorkomen, Zij komt tot de conclusie dat deze 

typen niet in de exacte oniscluiiving in de praktijk 
zijn terug te vinden. Vrijwel elke politieamblenaar 

heeft kenmerken van het ene zowel als van het andere 
type. /Ai Melt clan ook aan het slot van haar artikel 
vast dat de bonding van leder mens leer complex is, 
en dat die van de politieagent tegenover zijn yak 
daarop pen ttitzondering Yount. 

Met literatuuropgave. 

39 
Hinman, P. D. U(..-Ahnel0 1981; van relbestrirding 
naar relbeheersing. 
Algemeen pnlitieblad, 131e jrg., nr. I, januari 1982, 

blz. 3-7 (N). 

De visie van de politieleiding die ten grondslag lag 
aan bet politic-optreden bij de blokkade-acties bij 
de Ut.fabriek in Almelo in juni 1981 wordt in dit 
artikel besproken. De laatste lien jaat werd bij open-

. bare-orde-ineidenten door de politic opgetreden 
d.m.v. eon Xtandaardinzet van ME-ecnheden: zwaar 
bewapend en met vaste tacticken :  flit bracht vecl 
ongewilde effecten met zich nice zoals: escalatie van 
geweld tegen de politic op kortere en langere ter- 
mijn, het ontstaan van atitomatismen in de gewelds-
toepassing en bet inzetten van de politic op eon 

wijze die wezenlijk verschilde van him gewone work. 
De bier besproken nicinve visic is ontwikkeld om 

deze bezwaren te vertnijden. In doze visie worden ac- 
ties als die in Alinelo beschouwd als conflicten tits-
sen twee partijen. Den partijen truyten geconfron-

teerd worden met de mogelijke consetpienties van 
hun keuzes zodat van daaruit bun gedrag beitivloed 

. kan worden. Ilet geweld tegen de politic, terugge-
bracht tot bet individu, is eon uiting van leer ult-
eenlopende en persoonsgebonden motieven. De 
standaard ME-reaetie kin daardoor in doze gevallen 
noon de 'noblemen oplossen, maar duet daarentegen 
bet geweld toenemen. Ilet politic-optreden moot 

gericht wordcn op conflictoplossing door onderhan-
delingstactieken. De rol van de politiernan moot he. 
middelend en regulerend zijn. De overheid blijft 
ook dan haar verantwoordelijkheid houden t.a.v. 
de liandhaving van de rechtsorde e, zal randvoor- 
waarden nitreten stellen in de vorm van tolerantie-
grenzen. De anion bespreekt de vertaling van doze in 
Almelo vastgesteldc beleidsititgangspunten in cen 

operationeel plan. Essentieel in dit plan is con grocp 



its persoon herkenbare, continu aanwezige politic-
. menscn, die de cOntacten met de demonstranten 

onderhouden om informatie te geven en te trachten 
hun gcdrag tc beinvloeden. Dew groep was spcciaal 
gerccruteerd en geinstrucerd: In de ME-opleiding 
moct volgens de schrijver aandacht worden bestecd 
aan (leze regulcrende en deescalerende taak die 
bchoort bij het politic-optreden dat op dcze visie 
gebascerd is. 

40 

Koenig, E. J. and S. Juni. Attitudes toward police-
women: a study of interrelationships and determinants. 
Journal of police science and administration, 9e jrg., 
nr. 4, december 1981, blz. 463-474. 

In 1972 werd in de Verenigde Staten de wet op de 
gelijke kanscn voor vrouwen ook op politiepersoneel 
van toepassing verklaard. De auteurs deden een lite-
ratuuronderzock over de periode 1972 tot 1978 aan-
gaande de attitudes t.o.v. vrouwelijke 'politiefunctio-
narissen. Op basis daarvan stelden ze een viertal by-
pothesen op: 1) vrouwen hebben een gunstiger atti-
tude toy. vrouwen en vrouwelijk politiepersoneel 
dan mannen, 2) er is een !loge positieve correlatie tus- 

105 	sen attitudes t.o.v. vrouwen en de attitudes 
vrouwelijke politiefunctionarissen, 3) openlijke atti-
tudes to  .v. vrouwelijke politiefunctionarissen corre-
leren met dezelfde achtergrondvatiabelen als attitudes 
t.o.v. vrouwen, 4) heimelijke discriminatie jegens 
vrouwelijke politiefunctionarissen hangt soms samen 
met negaticve attituden jegens vrouwen. Om de 
juistheid daatvan te toetsen werden aan 569 mensen 
(233 mannen en 336 vrouwen) vragenlijsten  nit- 
gereikt; 70% van deze respondenten waren studenten. 
De eerste twee hypothesen werden bevestigd. Onge-
oorloofde discriminatie tussen de sexen blijkt veel 
voor te komen. vooral bij mannen. De anti-politic 
attitude van de studenten tijdens de jaren '60 blijkt 
praktisch verdwenen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

41 
McCormack R. Post mortem for LEAA. 
Law enforcement news, 7e jig., nr. 19, november 
1981, blz. 8-10 (USA). 

Ilet artikel behelst een interview met Charles Rogo-
yin, de vroegere chef van de in 1969 opgerichte en 
binnenkort verdwijnende LEAA (Law Enforcement 
Assistance Administration). In de porspronkelijke 
opzet had de LEAA twee taken nl, het distribuercn 
van federale gelden naar de staten en lagere overheids-
instanties en daarnaast ecn onderzoekafdeling: het 
National Institute of Law Enforcement and Criminal 
Justice. Een derde activiteit was het Law Enforce- 
ment Education Program dat het voor een groot aan-
tal capabele mensen uit het vakgebied mogelijk 
maakte ecn college-opleiding te voltooicn. De vet- 



106 

waelitingen La  .v. de 1.1..AA waren littoggespaimen: 

men (Meld dal M t  de nieuwe oplossing voor bet mis-

daadprobleeni in Amerika zoo zini en de mogelijk-
held zou bicden hem ttttt ingen to bewerkstelligen in 
het strafrechtelijk systeem in de 50 statew Het budget 
van de LEAA groeide in de cerste vier jaren van 63 

naar 800 iniljoen dollar. De staten waren eigenlijk 
niet in staat our dit entwine bed rag te absorboren en 

aan te wenden your veranderingen in bet systeem. 
Ook ontbrak con wetenschappelijke evaluatie van de 

invloed die al dit geld had up pogingen tot het invoe-
ren van veranderingen. Daarnaast stride bet Congres 
voortdurend cisen aan de LEAA out bet geld op be-
paalde manieren to besteden. Tot - ii beat de 1.1jAA 

vanaf de 70-er Oren invloed gehad op de wetshand-
having en het strafrechtelijk systeem; net name op 

het denken van politiemensen, het ontstaan van kwa-
liteitsbesef in het politiewerk en de politieopleiding. 
Ten tijde van de oprichting van de LEAA veranderde 
er ook iets in het Supreme Court in de VS.; Warren 
word in 1969 opgevolgd door Burger die num -  de 
Made lijn voorstond on nicer gevangenissen wilde 
bouwen. Volgens Rogovin waren ditkorte termijnop-
lossingen ongeschikt voor dit type 'noblemen. Niets 
wat men in de V.S. beef t trachten to doen aan ge-
weldsmisdrijven heeft geholpen, afgezien van het op-
sluiten van de eriminclen. De vraag is enter of,de 
burgers bcreid zijn de belastingen to blijven opbren-
gen oni dit alles to financieten. In doze tijd van bend-
nigingen zal het Niblick duidelijk moeten kiezen 
welke diensten men al dan niet van justitie en vooral 

politic zal willen blijven vragen. 

42 
Schaaf, J. II. van der. War ken de burger zelf? Under-
zneksplan Pour een betere env:tiling pontiezorg. 
Algemeen politieblad, 1310 jrg., nr. 3, 6 februari 
1982, blz. 60-65 (N). 

De sehrijver gaat bier in op het beleidsplan van de 
gemeentepolitie Leeuwarden, dat in 1981 versebeen 

in het kader van verancleringen bii de politic, die de 
laatste jaren zijn inmtvoerd. Ilet beleidsplan bcstaat 
nit uric delen: 11 eon historisehe schets van de 

Lecuwarder samenleving en bet korps, 2) cen in-
schatting van de toekomstige ontwikkelingen, 3) eon 
inschatting van de daarop best passende korpsorgani-
sa tie. Er worth hierbij uitgegaan van de tank en ver-
antwoordelijklieid van de politic, die begint waar de 
cigen verantwoordelijkheid en magelijklieden van de 
burger eindigen. Daartoe zal de politic dieliter bij de 
burger moeten staan. Na de periode van toenemende 
professionalisering in de hulpverlening on ordehand-
having, die Slier onS ligt, beleven we no een toe-
nemende mate van zelfbezinning (waar zijn we nice 
bezigl) on het zelf willen dragon van verantwoorde-
lijkheid. Ilierbij wil men in Leeuwarden aanknopen 
bij de nicuwe organisatieopzet van de politie, (loch 
daartoe zal nog veel onderzoek gedaan dicnen to 
wtorden, zowel bij de burgers als baj de politic. 



107 

43 
. Vier Ilaagse politiemensen ovrr her 'Onvedigheid'- 

cortgres. 
Algentee.n politieblad, 131c jrg., lir. 2, jannari 1982, 

blz. 27-31 (N). 

Vier politiemensen die deel pan nitmaken van de 
bczetting van een nieuw politiebureau in een 

`moeilijke' wijk van Den Haag hebben in bet kadcr 
van een cnrsus tel voorbereiding van bun nieuwe 
taak het congres over Onveiligheid bezocht da t in 
november '81 in Amsterdam was georganiseerd. Het 
tbema van dit congres was: gevoclens van angst en 
onveiligheid bij politiemensen in de uitoefening van 
hun wcrk. De voorbereidingscurstis had als belang-

rijk onderdeel bet bijwonen van dit congrcs. Dit was 
oni twee rcdenen: a) Ilet nienwe bureau ligt in cen 
buturt met grotc maatschappelijke problemcn en de 
verstandhonding van het publiek met de politic is er 
nict optimal; b) de werkwijze op het nieuwe politic- 

bureau wijkt af van de bij de meeste bureaus gebruike-

lijke: cr wordt veel nicer in teamverband gewcrkt 
en alle mcdewerkers van bet bureau wordcn bctrok-

ken bij het gestalte geven aan de nienwe opzet. !let 
artikel pat in discussievorm een becld van de angst-
gcvoelens van politietnensen in bun werksituatie, de 

(on)mogelijklieid om deze gcvnelens met chefs en 
collega's te bespreken, de bonding van de politie 

toy. bun werk en de meningen over de positie van de 
vronweliike agent. 

Drugs 

44 

Clazsen, H. Betreuung und Behandlung von jugend-
lichen Drogenabhiingigen in, Wohngruppenvollzug. 
Zeitschrift air Strafvollzug mid Straff5Iligenhilfe, 
31e jrg., nr. I, februari 1982. p. 27-29 (BRD). 

In dit artikel — dat cen antwoord is op `Drogen-
abliangigkeit im Strafvollzug' door Leschborn in (lit 
tijdschrift (30e jrg., nr. 1,1981. blz. 30) — spreekt 
dc auteur zijn twijfel teit over dc pessimistische op-
vatting van Leschliorn, die de woongrocp als behan- 
delingsterrein your drugverslaafden nict gescliikt acht. 

anteur van dit artikel formuleert ecn antithese, 
nl geen orectilioping van verslaafden in zelfstandige 

afdelingcn met getto-vormige afzondering en spcci-
ficke subcultuttr, maar ecn mogelijk van elkaar ge- 
scheiden ondcrbrengen van drugsverslaafden in woon-
groepen en voile integratic aldaar. Deze antithese is 
gebaseerd op de situatie in de jeugdinrichting in 
licinsberg, waarvan ook ecn uitgebrcid verslag over 

de bchandeling en verzorging aldaar wordt gegeven. 
De anteur wil gcenszins heWeren dat de bereikte 
vorm optimal is en geen verbetering behoeft. Wan-
neer het fundament echter solide is, kan gcleidelijk 

verder gchonwd worden aan een nog nicer op de 

behandeling georienteerde en gedecentraliseerde in-

ricliting voor kleine woongrocpen. 
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45 
Deraeck (i..longeren en okoholgehruik. 
Panopticon, 3e irg., iir. I. januariffebruari 1982, 

blz. 21--33 (11). 

In (lit artikel xvordl een onderzoek beschreven tin 
1978-1979 under leerlingen van middelbare scholen 
oil tel geWest Brussel. Ilet onderzock bevat een 
theoretisch gedeelte over het alcoholprobleem in al 
zijn facettcn en een analytisch deel waarin de theorie 
getoetst worth aan de gegevens verkregen tilt het 
interviewen van een representatieve steekproef van 
mum 1200 jongeren tussen 15 en 19 jaar. Mn lien 
werd cen vragenlijst voorgelegd met 160 vragen 
over gezin, school, vrijelndsbesteding en drankmoti-
vatic. Ruin, eon kwart van de jongeren blijkt to 
behoren tot de regelmatige gebruikers, waarvan 
tot de excessieve gebruikers. I let aleoliolgebrink stijgt 
met de leeflijd, man stabiliseert zich rood het 19e 
jaar. In de lagere soeiale strata en in de vrije beroeps-
groepen vertonen de jongeren bet hoogste gebrilik. 
Itij de gebruikers bestaat ook minder controle van the 
nutters; ze liebben eveneens meer zakgeld to besteden 
en eon minder gezellig ouderlijk Inns. Be school-
carrier° on het verdere functioneren up school 
zoals verwacht, minder rooskleurig hij de alcohol-
gebruikers. Be auteurs verwaelnen bij bet zoeken 
naar eon oplossing Your (lit probleem bij jongeren, 
bet ineeste boil van Nevelt neve maatregelen die over-
matig alcoliolgebruik moeten voorkomen. Zij vinden 
0YetiftellS dat alcohol gewaardeerd kan blijven alt 

gezelligheidsbevorderend middel. 
Met literatuuropgave. 

46 
Meertens, A. Vroegludp can drugverslaa fden. 
Pieces, 6I0 jig., or- 2, februari 1982, lilt. 48-53 

(N). 

In dit artikel geeft (le auteur eon vcrslag van eon 

evaluatie van bet experiment met eon apart vroeg-
hulpteam 	drugversliaftle inverzekeringgestelden 

in Amsterdam. In 1979 is cell werkgroep Vroeghulp 
Drugs ingesteld, (lie voorstelde rim een apart piket-
team Your drugverslaarden in to stellen, wat eon 
eategoriale vorm van hulpverlening betekende. Na 

een niteenzetting hoe (lit vroegliulp model in de 
praktijk work t, geeft de auteur enkele eijfers vow 

de periode van 16 maart tot I september 1981. Be 
lielft van de door de GAL on C.D.-arisen geselec-
teertle personen zijit nict door het vroeghtilp- 

, team bezocht. lloofdreden hiervan is het tussentijds 
heenzenden van betrirkkene. lilt de inventarisatie 
van de Ii dpvtagen blijkl dat er nauwelijks quake is 
van een verschil in de aard van de hulpvragen van 
drogverslaafilen en niet-driigverslaaftlen. Len onver-
waeht neveneffect van (lit experiment is dat bet 
met kennis van zaken reageren op bey: elide patronen 
in het gedrag van eon verslaarde eon gunstig effect 
heeft voor de verdere Itulpverlening. Daarnaast zijo 



bestaande legenstellingen• tussen druglinlpverlenings-

instellingen in henadering Co bchandclingswijze ver-
minderd. De aanbeveling van de anteur is dat (lit 

speciale vroegloilptcani ccn definitief karakter client 
tc krijgen, xvaarbij de vroegliulpmedewerkers de 

vereisie deskundigheid dienen te bezitten. 
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Rizzo N. D. Drug addiction ten years later. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 25e jrg., nr. 3, 1981, . 
blz. 203-221. 

Tien jaar geleden (tad in Massachusetts de Compre- . 

hensive Drug Rehabilitation and Treatment Act in 
werking. In deze studic wordt getracht de maat-

schappelijke effecten van den wet te bekijken en in 
cen bredcr perspectief enkele on (Ii 	fciten 
aan het licht tc brengcn betreffende het over de 
gehele linie tc kort schieten van alle wetten die 

drugscontrolc betreffen. Ten gevolge van allerlei 
problemen kon slechts van 93 personen (waarvan 

73 lieroIneverslaafden) gedurende de tien jaar van 
de follow-up studie voldoende gegevens verzameld 

worden. Zij werden alle gedurende dem periode 3 
109 	tot 12 maal ondervraagd. In augustus 1979 werden 

nit deze grocp 25 licroineverslaalden met methadon 
behandeld. 7,e hadden allemaal te !Odell tinder ernsti-
ge hiiwerkingen. 13 verslaafden waren overleden, 

voornamelijk aan overdoses of door geweld, 17 
zaten in de gevangenis en 18 waren 'on probation'. 
Volgens de schrijver is drugsverslaving vooral te vin-

den onder ongedisiplineerde, ongesehoolde jonge-
ten die weinig toezicht krijgen. Aangezien geen 
enkele vorm van behandeling van drugsverslaafden 
effecticf blijkt te zijn meent de anteur dat voor de 
verslaafde crimineel een vriendelijk doch streng 
toezicht en ecn totaal verb(xl om drugs tc gebruiken, 
afgezien natioirlijk van medicijnen die nodig zijn, • 

noodzakclijk is. Als de jongcre geen interesse liceft 
in formelc scholing moet zo snel mogelijk begonnen 
worden met een beroepsoplei(1ing. 

Met literattutropgave. 

48 	 • 
Rosenbaum, M. Sex roles among deviants: the 
woman addict. 
International journal of the addictions, 16e jrg., 
nr. 5, 1981,1)17.. 859-877. 

1)e auteur gaat nit van de hypothese dat geslachts-
rollen van grote invloed zijn op het verslavings-

gcdrag. Ook in de licroihewereld bestaat ecn tradi-
tionele roldifferentia tie naar geslacht. De analyse 
maakt deel nit van eel) groter onderzock onder 

1049 mannen en 199 vromven die naar een inrich-
ting in CalifornW. waren verwezen wegens met 
druggebruik verband houdende misdrijven. Ir werd 
cen paarsgewijze steekproef getrokken, %vaarbij 
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ietlere vraow gesteld word tegenover eon man net 
Olentieke demografisehe kenmerken. Like gawp 

becloud nit I BO gevallen. De vronwelijke verslaal. 
de blijkt niet duidelijk te verschillen van de Met-
verslaafde vrouw als geld t wordt op eigenschappen 
die als 'vrouweIiik' warden aangenterkt. Nadal reit 
worm via cell man heroine lice II leren gebruiken 
raakt ze veel snelIer verslaafd dan de meeste man-
non. Haar gewoonte wordt kostbaarder en oinvang-
rijker dan bij mannen. Vetslaafde vrouwen pzatici- 
!wren aan andere inisdruven dan matmen. be vrouwe-
Iijke verslaafde zal in bet algemeen doorgaan met 
bet herolitegebroik tenzij haar leefsituatie onmoge-
lijk wordt. De herainegebruiltsters blijken geen 
hong zelf-beeld te liebben. Volgens de auteur is het 
belangrijk, dat 'Benson die beroepsmatig in versla-
vingaearrieres intervenieren, het belang van ge-
voelens van zelfwaardering erkennen. I.p.v. drug-
verslaving via psychotherapie of straf aan to pakken 
is het your verslaafde en samenleving beter aan een 

structurele verandering to werken. Vrouwelijke 
verslaafden zoo cc,, beroepsopleiding of eon bun 
geboden inueten warden. Ditbreiding van activi-
'ellen, met arbeid als kern, kan beter onthouding 
op de lange dour bewerksteIligen dan enige athlete 
behandeling, want dal blijlt allentaal lapwerk. 
Met literatuuropgave. 
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Over de adressen der bibliotheken waarbij de 
genoemde publikaties ter inzage kunnen wor-
den gevraagd, kunnen inlichtingen worden in-
gewonnen hi het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum, Schedeldoekshaven 
100, 's-Gravenhage, tel. 070-706553/55. 

Bastiaenen, J., en J. Vricsema. E'en kwestie van can-
pak: wijkagent set politic op het kruispunt van twee 

wegen; eindnota in het kader van het onderzoek naar 
wijksurveillance. 
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij, 1981. 

Berghuis, A. C. De Sprang; evaluatie van ccn bijzon-
der regiem in cen jeugdhuis van bewaring. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij. 1982. 

Charles, M. T. An evaluation of female recruit 
performance and male/female recruit perceptions 
of the female trooper's role in the 90th Michigan state 
police training academy. 
Ann Arbor, Mich., etc., University microfilms inter-

natiOnal, 1981. 

Correctional services in Canada; 1978/1979, 19791 
1980; report prepared by the National work group 

on justice information and statistics. 
Ottawa, Implementation work group on justice 

information and statistics, 1981. 
Justice information report, 1. 

Dossier van de werkgroep jeugdkriminaliteit. 
Turnhout, Werkgroep jeugdcriminaliteit, 1980. 

Economic crime. 
Strasbourg, Council of Europe. European committee 
on crime problems, 1981. 

Emmerik, J. L. van. Terheschikkingge-teld; verslag 
van ecn follow-up onderzock bij ex-pa tientcn van 

de Dr. Ilenri van der lioevenklinick. 
's-Gravenhage, Staa tsuitgeverij. 1982. 

Evaluation, L', des mesures ldgislatives Canadiemzes 
relatives an contrOle des armes d feu; premier rapport 
provisoire; par F. Scarff, T. Zaharchuck, T. Jacques, 

et al. 
Ottawa, Division de la Recherche, Solliciteur 
GCneral Canada, 1981. 
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Finnerty, C., en R. [loll. Dienstrerlening: cen ilein-
isa 	thcorie cii mak Wk. 

Amsterdam, 1980. 

Centel, W. D., and ro. L. Hand man. Police strikes; 
causes and prevention; pill+ of the International 
association of chiefs of police; 2nd impr. 

Gaithersburg, Md, IACP, 1980. 

Internationale Organisation kitender Polizeiheatnter. 
Monster, F.I.S.P., 1982. 

Koers, A. J. Kindermishandeling 	en wat dan 
nog! Kindermishandeling ... en wat thin nog? 

Rotterdam, [Milker, 1981. 

Legal aid services in Canada, 197911980; report 

prepared by the National legal aid research centre. 

Ottawa, Implementation work group on justice 
information and statistics, 1981. 
Justice information report. 

I,inden. R. van der. Aliihlellanggestraften; een verge-

hjking van twee gevangenisregients. 
's-Gravenhage, Staa [sit' tgeverij, 1981. 

Linden, B. van der. lkt seketieheleid ten aanzien van 
widdellanggestraften. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverii, 1981. 

McGlothlin, W. II., M. I). Anglin and B. D. Wilson. 
An evaluation of the Cali fiwnia civil addict program, 
Rockville, National institute on drug abuse, 1977. 

Services research monograph series. 
- 

Police-community relations in San Josd; a staff report 

of the Western regional office of the United States 
commission on civil rights. 
Washington, U.S. Commission on civil rights, 1980. 

Police-community relations in the city of Wichita and 
Sedgwick county: a report prepared by the Kansas 

advisory committee; (chairman II. II. Day) to the 
U.S. Commission on civil rights. 
Washington, tl.S. Government printing office, 1980. 

Politic en maatschappil beschouwingen over de 
politic, angeboden aan dr. C. N. Peuster bij zijn 
afscheid als hoordcommissaris van gemeentepolitie 

's-Gravenhage; door A. van Braam, R. ('rince he 

Roy, W. F. de Gaay Fortman et al. 
's-Gravenhage, Gemeentepolitie, 1982. 

Prdvention de la clang:tante thvinile: le role des 

institutions de socialisation dans une owlet() en 
evolution; quatorzieme conference de recherches 

eriminologiques, 24-26 novembre 1980; par M. Cr. 
di German), M. II. Steinert, M. I). P. Farrington et al. 

Strasbourg, Conseil de ITurope, 1981. 
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Note du SiCcretariat G6ntSral prepar6e par la Direction 

des affaires juridiques. 
Ook verschenen in de EngeIse taal. 

Research report summaries 1981. 
Ilelsinki, Research institute of legal policy, 1982. 

S. leppa The professional role of the judge. 
Schiestl, R. Government con trol .of air protection in 

the Ilelsinki area, etc. 

ReijntjeS, .1. M. Strafr.echteliik bewijs in wet .en prak-
tijk. 
Arnhem, Gouda Quint, 1980. 
Proefschrift (;roningen. 

Scholen en vandalisme?; een handlciding voor leer-
krachten in het lager cn your tgezet ondcrwijs °mitts 
tegen vandalisme te docn. 

's-Gravenhage, Landelijk bureau voorkotning misdrij-
yen, 1982. 

Singer-Dekker, 11. Just itiele documentatie en ante-
cedentenonderzoek. 
Zwolle, Tjcenk Willink, 1980. 
Ook als proefschrift verschencn. 

Sixth United Nations congress on the prevention of 
crime and the treatment of offenders, Caracas, 
Venezuela, 25 August - 5 September 1980: report 
prepared by the secretariat. 
New York, United Nations, Department of inter-
national economic and social affairs, 1981. 

Trojanowicz, R. C. The environment of the first-
line police supervisor. 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-liall, 1980. 

Verslag Studiedag subfaculteit maatschappiigeschie-
denis 1.0., 29 april 1982: geschiedenis, geweld en 
democratic; maatschappelijkc en historische achter-

gronden van gewelddadige confron ta tics tussen over-
lucid en protestbewegingen. 
Rotterdam, Erasmus Universiteit, Subfaculteit maat-
schappijgeschiedenis, 1981. 

Verwocrd, C. Invenrarisatieonderzock vandalisme. 
's-Gravenliage, Gemeentepolitie, Dienst beleidsont-
‘‘ ikkelinc. 1987.. 

Vondclstraat; verslagen van radio stad 29 februari; 
door .1. Blom, S. van Iloticke, T. Lieffering ct al. 
Amsterdam, van Gennep, 1980. 

Vorrink, L. Gesprekken met verkrachte vrouwen; 
ondcrzock naar verkrachtingssitua tie, verwcrkings-
proms, hulpverlening, opvang in eigen kring en gang 
van zaken bij politic en justitic. 
Amsterdam, SUA, 1981. 

Znidmoluks terrorisme, de media en de publieke 
opinie: twee studies van bet Centrum voor under- 
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voek van maatschappelijke legenstellingen (R  ijks-
universileit Leiden); door A. P. Schmid, 1. F. A. de 
Graaf, F. Bovenkerk et al. 
Amsterdam, In termediair, 1982. 
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