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Voorwoord 

Op 3 en 10 mei 1985 werd op de Landbouw-
hogeschool in Wageningen een symposium 
gehouden onder leiding van prof. dr. G. A. 
Kooy (gezinssocioloog) en prof. dr. J. A. R. 
Sanders-Woudstra (kinderpsychiater), over 
Intra-familiale agressie'. Dit symposium werd 

• georganiseerd door de SIGO, de Stichting 
voor Interdisciplinair Gedragswetenschappe-
lijk Onderzoek. Zowel het bestuur van de • 
SIGO als de redactieraad van Justitiele 
Verkenningen achtten het onderwerp en de 
aard van de bijdragen aan het symposium van 

• zodanig belang, dat besloten werd tot een 
publikatie van diverse voordrachten in J.V. 

381 	Met het oog daarop werd een speciale thema- 
redactie gevormd, bestaande uit prof. dr. G. A. 
Kooy, mw. dr. G. J. Methorst, prof. dr. J. A. R. 
Sanders-Woudstra, drs. C. H. D. Steinmetz, 
drs. J. C. J. Boutellier en dr. G. J. Veerman 
(voorzitter). De voorzitter van de SIGO, prof. 
dr. J. J. Groen, zal dit bijzondere themanum-
mer inleiden door in te gaan op de noodzaak 
aandacht te besteden aan het probleem van 
intrafamiliale agressie en aan het nut van een 
interdisciplinaire aanpak ervan. 
Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats 
binnen het gezin, maar vele buitenstaanders 
zijn er bij betrokken of mogelijk bij betrok- 
ken: de (andere) kinderen, de directe omgeving, 
de politie, de hulpverlening; en — als er jets 
waar is van de veronderstelling dat dit gedrag 
pseudo-erfelijk is — de (toekomstige) kinderen 
van de slachtoffers. Daarmee is het tevens als 
een maatschappelijk probleem gekwalificeerd. 
De betrokkenheid is vanzelfsprekend telkens 
een andere en roept telkens andere vragen op. 
In de eerste plaats is er de dader, diens ge-
schiedenis, zijn wens en mogelijkheden om 
jets aan zijn gedrag te doen en, in verband 
daarmee, de kwestie of hij dit gedrag ziet als 
een delict of niet. Vervolgens zijn er de slacht-
offers in de eerste graad (de mishandelde 
personen, meestal vrouwen en kinderen en de 



slachtoffers in de tweede graad (toeschouwende 
kinderen, broers en zusters). Zij zitten met hun 
letsel, met hun loyaliteitsconflicten, met de 
problemen kortoni. 
Tenslotte zijn er de buitenstaanders (omstan-
ders, politic, hulpverlening) die voor het 
dilemma staan om al dan niet in te grijpen. 
Moeten zij zich laten leiden door de sociale 
norm om niet in te grijpen in de privesfeer of 
door de evenzeer sociale norm die mishande-
ling verbiedt? Witten zij de slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld beschermen, dan dienen 
zij de mythe van het heilig huis te doorbreken. 
Door hun reactie spelen zij in op de relatie- 

. patronen en de gebeurtenissen in het gezin, 
hetzij bevestigend hetzij doorbrekend. Voor 
de politie gaat het daarbij om de keuze 
tussen de strafrechtelijke norm (het verbod 
van mishandeling) en de sociale norm (de 
neus niet in andermans relaties te steken). 
De hulpverlening zit met de vraag of en hoe 

382 	hulp geboden kan worden en hoe diep zij 
mag (moet) ingrijpen in de gezinssituatie. 
De wijze waarop gereageerd wordt op intra- 
familiale agressie door de diverse betrokkenen 
heeft ongetwijfeld gevolgen voor de laatste 
categoric, te weten de slachtoffers in de 
derde graad: de potentiele slachtoffers van 
de actuele slachtoffers. In de artikelen die in 
dit nummer zijn opgenomen, wordt het 
verschijnsel van verschillende kanten belicht. 
Daarbij wordt op de posities van de genoemde 
betrokkenen ingegaan. In het eerste artikel 
gaat Adang in het algemeen in op de functie 
van agressie. Hij doet dit aan de hand van 
ethologisch onderzoek onder primaten. 
Daaruit blijkt dat agressie verschillende 
— ook positieve functies heeft. In de daarop 
volgende bijdragen komt het intrafamiliaal 
geweld in de inensenwereld aan de orde. 
Beyaert constateert vervolgens, op grond van 
klinische ervaringen, een parallel tussen de 
kinder- en partnerrnishandeling (c.q. doding). 
Hij gaat daarbij in op de gezinsomstandig-
heden (de ontwikkeling van de ouders, de 
afwezige vaders) en de sociale omstandighe-
den. Daardoorheen loopt als draad dat op het 
eerste gezicht your en de wetgever en de 
rechtstoepassers onbegrijpelijke zaken (doden 
wat je zo lief is) psychiatrisch wel te verklaren 



zijn — een bijdrage van de psychiatrie aan het 
recht. Ook Cohen-Matthijsen legt onder meer 
een verband tussen de kindermishandeling 
door de ouder en diens eigen geschiedenis. 
Zij beschrijft hoe vanwege de magere resul-
taten van de behandeling de therapeutische 
aandacht verschoven is naar de preventie. 
In haar discussie klinkt door de noodzaak 
om mishandelde kinderen uit de mishandelen-
de omgeving te halen. 
Hendrickx en Van Engeland geven klinische 
indrukken van een steekproef uit de kinder-
populatie van hun polikliniek; zij onder-
scheiden externaliserende kinderen (de ac-
tieven) van internaliserende en uiten voor-
zichtig de veronderstelling dat agressief gedrag 
vaak voorkomt in een gezinscontext van veel 
spanningen en een depressieve moeder. 
Romkens toont aan dat vrouwenmishandeling 
niet rechtstreeks te verklaren valt vanuit een 
leertheoretiscliuitgangspunt ('de voorbeeld- 

383 	werking'). Ze ziet meer in nader onderzoek 
naar de geldigheid van — ook in de bijdragen 
van Beyaert en Cohen-Matthijsen doorklin-
kende — psychoanalytische inzichten in de 
relatiedynamiek en naar de mogelijk struc-
turele kanten van die relaties tussen mannen 
en vrouwen. In de hiervoor genoemde arti-
kelen wordt intrafamiliale agressie vooral 
gezien als een probleem van de binnenwereld 
(individuele psyche, gezin). Steinmetz,be-
schouwt het probleem als verbonden Met de 
buitenwereld. Hij beschrijft het dilemma 
van de omstanders (ingrijpen of niet) en van 
de politie (handhaving van de strafrechtelijke 
norm of van de sociale norm van niet ingrijpen 
in de privesfeer) en de gevolgen daarvan voor 
het slachtoffer. De auteur pleit voor een 
minder terughoudende opstelling wat betreft 
strafrechtelijk ingrijpen in geval van intrafa-
miliaal geweld. Vanwege de grote hoeveelheid 
materiaal is de bijdrage van Steinmetz ge-
splitst in twee artikelen. In het tweede artikel 
laat hij het slachtoffer `aan het woord' over 
de vraag of deze primair hulp nodig heeft of 
dat deze ook een strafrechtelijke reactie 
gewenst vindt. Voor het slachtoffer sluit het 
een het ander zeker niet uit. 



Inleiding 

door prof. dr. J. J. Groen* 

Als voorzitter van de Stichting voor Inter-
disciplinair Gedragswetenschappelijk Onder-
zoek (SIGO), is het mij een voorrecht een in-
leiding te schrijven bij de publikatie van de 
hierna volgende artikelen, bewerkingen van 
voordrachten die op het symposium over 
Intrafamiliale Agressie gehouden werden. Het 
onderwerp werd besproken door een 40-tal 
onderzoekers die ieder vanuit hun discipline 
zich bezighielden met het onderzoek van de 
verschillende aspecten en manifestaties van 
agressie in het gezin. Onder hen bevonden zich 
bio-ethologen, cultureel-antropologen, 
sexuologen, psychologen, psychiaters, beoefe- 

385 	naren van vrouwenstudies, sociologen, maat- 
schappelijk werkers, criminologen en juristen. 
Het symposium illustreerde daardoor de doel-
stelling van de stichting, die er naar streeft 
menselijk welzijn te bevorderen (respectieve-
lijk storend onwelzijn te bestrijden) door het 
stimuleren van interdisciplinair gedragsweten-
schappelijk onderzoek en de praktische toe- 
passing van de resultaten daarvan in de 
`gezondheidszorg' van de socioculturele men-
selijke relaties: door begrijpen tot oorzakelijk 
ingrijpen! 
Deze achtergrond van de Stichting is voort-
gekomen uit de ervaring dat de mens in alle 
levensuitingen van zijn bestaan: lichamelijk, 
psychisch en gedragsmatig, op wetenschap-
pelijke wijze is te bestuderen en daardoor 
beter te begrijpen. De nog steeds, uit de 
vorige eeuw stammende, wijdverbreide 
mening dat de wetenschap, met behulp van 
natuurwetenschappelijke methoden, de mens 
slechts als biologisch wezen zou kunnen 
bestuderen, maar dat de sociale of zielkundige 
aspecten van zijn bestaan aldus niet te 
benaderen zouden zijn, wordt in de doelstel- 

* De auteur is arts, emeritus hoogleraar inwendige 
geneeskunde en psychobiologie, Hebreeuwse 
Universiteit Jerusalem, Rijksuniversiteit Leiden. 



ling van de Stichting verlaten..In tegendeel, 
de conceptie waaruit haar activiteit is ont-
sproten is dat, evenals de biologische, ook 
de psychische en sociale aspecten van de 
mens bestudeerbaar en meetbaar zijn door 
systematische observatie, registratie en meting 
van het menselijk gedrag (waarmede zijn 
andere levensmanifestaties gecorreleerd zijn) 
en door toetsing van de, op deze observaties 
gebouwde oorzakelijke hypotheses. 
Daarbij is het ons duidelijk, dat de zogenaamde 
menswetenschappen thans zo ver gedifferen-
tieerd zijn, dat een fundamentele studie van de 
mens, wil zij vruchtbaar zijn, door een integra-
tie van de verschillende menswetenschappen 
dient te geschieden, waarbij vooral van de 
wederkerige toetsing van uit deze wetenschap-
pen afkomstige hypotheses, belangrijke resul-
taten mogen worden verwacht. 

Excessieve intrafamiliale agressie is in onze 
386 	cultuur niet nieuw en komt in velerlei uitings- 

vormen in vrijwel alle andere culturen, die wij 
kennen, voor. Zij is verantwoordelijk voor veel 
menselijk teed en ongeluk. Dit treft ons temeer 
omdat deze verschillende vormen van agressie 
plaats vinden in het gezin, d.w.z. in hetzelfde 
communicatieve relatiesysteem waarin zich ook 
samenwerking, wederkerige aandacht, steun, 
tederheids- en liefdesbetoon afspelen. Deze 
combinatie van tegenstrijdige belevingen en 
gedragsvormen, is voor vele, niet wetenschappe-
lijke, beschouwers verwarrend vooral voor hen 
voor wie het gezin als `hoeksteen' van de samen-
leving fungeert in hun religieuze of idealistische 
voorstellingen, waardoor alles wat zich in een 
gezin afspeelt goed en harmonisch behoort te 
zijn. 1-let is merkwaardig dat het zo lang heeft 
moeten duren eer, voornamelijk in het werk van 
Freud en zijn navolgers, duidelijk uitgesproken 
werd, dat niet zozeer onverdeeld liefdevolle 
communicaties, maar veeleer ambivalente 
houdingen en gedragingen van de gezinsleden 
ten opzichte van elkaar de regel zijn. Norma-
liter komen zowel agressieve, als samenwerken-
de gedragsvormen en zowel liefdevolle als haat-
dragende gevoelens tussen de gezinsleden voor, 
zodat alleen het ovenvegen van de harmonische 
ten opzichte van de disharmonische houdingen, 
gevoelens en gedragingen kenmerkend zijn 



voor een normaal gezin. Het is slechts wanneer 
intrafamiliale agressie te sterk overweegt boven 
bindingsgedrag, dat wij van een gestoorde 
gezinscommunicatie spreken. Wij geven aan 
deze kwalificaties (met de connotatie van 
geWenst of ongewenst) de voorkeur boven wat 
men vroeger goed of slecht, deugdzaam of zon- 

- —dig heeft genoemd. Er is ook een verschil in 
de wijze waarop men vroeger en ook thans nog 
wel (met de beste bedoelingen) de intrafamiliale 
agressie tegemoet trad of tracht(te) te bestrij-
den. Dit geschiedt of geschiedde door preken, 
verbieden, bestraffen of wreken, soms ook 
door bidden of vergeven, in andere gevallen 
door verzwijgen, aanvaarden of tolereren, 
waarbij men dan uiteraard teleurgesteld of 	• 
boos was, wanneer de 'clader' zich door deze 
benaderingen niet liet beInvloeden. Daarbij 
werd dan meestal een van de gezinsleden in 
staat van beschuldiging gesteld en op enigerlei 
wijze bestraft en (of) uitgestoten. Maar tevens 

387 	meende men dat de mislukkingen van deze 
pogingen de conclusie rechtvaardigden dat de 
mens slecht was en 'het kwade' (soms toege-
schreven aan de duivel als negatieve deus ex 
machina) onuitroeibaar, ook in zijn intra-
familiale manifestaties. Wij hebben hiervoor al 
gezegd, dat het falen van deze goedbedoelde 
benaderingswijzen voor ons een van de redenen 
is waarom wij thans het goed recht resp. de 
wenselijkheid van een andere onderzoekrichting 
bepleiten, nl. door de sequentie: onderzoek van 
de verschillende vormen van infrafamiliaal 
agressief gedrag, liefst met kwantitatieve, 
gevalideerde meetmethoden, leidend tot multi-
disciplinaire hypotheses over de multifactoriele 
ontstaanswijze, gevolgd door het toetsen van de 
hypotheses, eventueel modificaties of reformu-
lering daarvan en daarop gebouwde proefonder-
vindelijke methoden van preventie en behande-
ling. Zoals gezegd maken wij daarbij gebruilc 
van meerdere aan verschillende gedragsweten-
schappen ontleende methoden, waarbij zowel 
ruimte gegeven wordt aan `gezond verstand' en 
`ervaring' op kleine schaal, als aan breed opge-
zet onderzoek dat zich leent voor statistische 
bewerking en het toetsen van maatschappelijke 
hervormingen. 
In dit verband willen wij even uitweiden ter 
verduidelijking van wat wij onder interdiscipli- 



flair gedragswetenschappelijk onderzoek 
staan. In de eerste plaats de motivatie (bereid-
heid) van de onderzoekers uit ieders bepaald 
gebied om de terminologie, de definities en 
methoden uit een ander gebied, even eerlijk/ 
kritisch te beoordelen als de eigen begrippen 
en methoden. 
In de tweede plaats de bereidheid om WI de 
eigen resultaten en hypotheses predicties af te 
leiden die ze voor toetsing met behulp van een 
andere gedragsmethodologie toegankelijk 
maakt. Verder is voor vruchtbaar interdiscipli-
nair onderzoek nodig, dat de onderzoekers 
voldoende afstand kunnen nemen van de in 
ieders gebied gangbare paradigmata. Het is 
merkwaardig hoeveel voorwetenschappelijke 
strijd en nutteloze meningsverschillen er be-
staan over de vraag of het menselijk gedrag aan-
geboren dan wel aangeleerd is, terwijI het blijk-
baar moeilijk is te aanvaarden dat het zowel 
door aangeboren als aangeleerde processen in 

388 	combinatie ontstaat. Van gelijke aard is de 
controverse of het menselijk gedrag een uiting 
is van zijn biologische natuur Of van zijn maat-
schappelijke cultuur, terwijI veel ervoor pleit, 
dat zowel het den als.  het ander het geval is. 
Soortgelijke controversen bestaan over de vraag 
of het menselijk gedrag alleen voortvloeit uit 
de economische structuur van de maatschappij 
waarin de mens opgroeit of dat alleen de per-
soonlijke invloeden van het ouderlijk gedrag 
de voornaamste rol spelen, dan wel dat beide 
factoren in wisselende combinatie van invloed 
zijn. Een, volgens deze schrijver, even nutteloze 
strijd bestaat er over de vraag of ongewenst 
sociaal gedrag alleen via economische hervor-
ming van de maatschappij dan wel alleen via 
individuele psychotherapie te veranderen is, 
terwijI ook hier de tegenstelling niet alternatief, 
doch eerder complementair lijkt te zijn. Het 
komt ons voor dat interdisciplinair werkende 
onderzoekers in staat behoren te zijn multi-
factorieel dat wil zeggen in multicausale con-
stellaties in plaats van unicausale relaties te 
denken. Het zijn zulke problemen die, naast 
andere moeilijkheden, de toepassing van inter-
disciplinair gedragswetenschappelijk denken en 
onderzoek naar onze mening onnodig bemoei-
lijkt heeft en nog steeds bemoeilijkt. 
Er bestaan vele redenen waarom onze Stichting 



• aan de bevordering van interdiscipliriair gedrags-
wetenschappelijk onderzoek juist op het gebied 
van de intrafamiliale agressie grote waarde 
hecht. In de eerste plaats, zoals we reeds zeidet, 
omdat, afgescheiden van zijn min of meer nor-
male manifestaties, de deviante uitingsvormen 
verantwoordelijk zijn voor veel menselijk leed, 
dat dringend om begrip en daaropgebouwde 
bestrijding vraagt. Maar in de tweede plaats, 
niet minder belangrijk, omdat behalve het 
actuele ongeluk en de gezinsstoornissen die 
ernstige familiale disharmonie rneebrengt, deze 
disharmonie zich ook later in velerlei vormen 
doet gelden bij degenen die er als kind aan 
waren blootgesteld. Het gezin is de `bakermat' 
waarin de erfelijke aanleg van kinderen gemo-
delleerd en ontwikkeld wordt tot wat wij op 
latere leeftijd hun persoonlijkheid noemen, 
waartoe onder andere behoort, wat in de Angel-
saksische terminologie het 'coping repertoire' 
wordt genoemd. De latere wijzen waarop ieder 

389 	mens zich gedraagt, worden dus mede gevormd 
in de `microrelaties' van het gezin waarin hij 
(zij) opgroeit. Het is een oude ervaring dat 
harmonisch in de maatschappij zich gedragende 
mensen, die op volwassen leeftijd een harmo-
nisch gezin opbouwen, uit meer harmonische 
gezinnen voortkomen dan degenen, die later 
• een of andere vorm van gestoord gedrag verto-
nen. De studie en de daarop gebouwde bestrij-
ding van intrafamiliale agressie is daarom niet 
alleen.van actueel belang voor de gezinspartners 
en de kinderen die onder excessieve familiale 
agressie lijden, doch ook voor het begrip van de 
ontstaanswijze en de eventuele behandeling en 
preventie van degenen die in de toekomst onder 
deviant gedrag zullen gaan lij den of anderen er 
door laten lijden! Hierbij doelen wij o.a. op 
latere jeugdcriminaliteit, verslavingen, huwe-
lijksmislukking, prostitutie en zelfmoord. 
Uit de voordrachten wordt tevens duidelijk met 
welk een geweldig probleem zij zich hebben 
beziggehouden en in welk een omvang asociale 
delinquente intrafamiliale agressie in onze wel-
varende Nederlandse cultuur voorkomt. Uit hun 
mededelingen blijkt hoezeer dit onderzoek ver-
dere stimulering, coordinering, financiele steun 
en vooral uitbreiding van het aantal onderzoe-
kers nodig heeft. Wie deze stukken leest, kan 
niet anders dan opmerken hoe denzijdig de 



beoefening van de wetenschap in onze maat-
schappij geschiedt: Tegenover de ontzaglijke 
sommen die besteed worden aan ruimtevaart, 
nucleaire en conventionele defensie, informa-
tica, radiocommunicatie en biotechnologie, 
krijgt het onderzoek naar o.a. vrouwen- en 
kindermishandeling en jeugdcriminaliteit een 
lage prioriteit in ons wetenschapsbeleid! Toch 
hebben wij bier te maken met sociale misstan-
den waarin wij niet mogen berusten. 
'Maar' zo vroeg mij een kritisch luisteraar, `heb 
je na dit symposium nu wat concreter denk-
beelden luie de disharmonische gezinscommu-
nicaties die (mogelijk naast aangeboren defec-
ten) de oorzaken zijn van excessief intra-
familiaal agressiegedrag, te bestrijden, dat wil 
zeggen te behandelen en te voorkomen? Heb 
je nu toetsbare hypotheses voor eventueel op te 
zetten psycho- en sociotherapeutische of pre-
ventieve projecten?' De vraag, afkomstig van 
een medicus, gesteld aan de schrijver dezes, is 

390 	illustratief voor de werkwijze van de genees- 
kunde, die bij alle wetenschappelijk onderzoek 
tevens al bezig is met de toepassing daarvan 
voor ziektebestrijding. Zij heeft inderdaad, de 
laatste eeuw steeds meer aangetoond dat som-
mige ziekten die in de westerse landen ende-
misch voorkwamen en als onafscheidelijk van 
de mens werden beschouwd vrijwel verdwenen 
zijn toen zij na wetenschappelijk onderzoek 
oorzakelijk bestreden konden worden, bij-
voorbeeld door massale vaccinaties. Welnu, 
indien de hypothese bevestigd wordt dat 
endemisch excessief intrafamiliaal agressie-
gedrag in belangrijke mate een gevolg is . van 
verkeerd geleerde sociale communicatiegedra-
gingen moet ook dit door betere leer- respec-
tievelijk opvoedingsprocessen te behandelen 
en te voorkomen zijn. Zulk een behandelings-
en preventief `netwerk' zou dan wet uitgebreid 
moeten zijn en vroeg in de ontwikkeling moe-
ten aangrijpen, en uiteraard eerst in goed 
gecontroleerde 'pilot studies' op kleine schaal 
getoetst moeten worden. 
Het is begrijpelijk dat een arts hierbij zou wil-
len uitgaan van wat wij reeds kennen als ante-
natale zorg, die reeds nu voor alle zwangere 
vrouwen beschikbaar is. In die zorg zouden 
wii dan wet ook alle aanstaande vaders dienen 
op te nemen. En deze `zorg' zou niet alleen 



moeten betreffen de voeding en lichamelijke 
gezondheid van de zuigeling, doch tevens, in 
gezins- en groepsgesprekken, echtpaar- en 
oudergedrag ten opzichte van elkaar. Voor 
zulk een geintegreerde lichamelijke en geeste-
lijke antenatale.gezondheidszorg zouden wij 
speciale hulpverleners in deze `eerste lijn' die-
nen op te leiden voor hun speciale taak: de 
opvoeding van moeders en vaders! Zou het 
vervolgens nuttig zijn in analogie, eventueel in 
aansluiting, aan onze reeds bestaande consul-
tatie-bureaus vobr zuigelingen, een netwerk 
van gezinsconsultaties op te bouwen? De 
tegenwoordige bureaus voor huwelijks- en 
gezinsmoeilijkheden zijn te gering in aantal en 
te weinig interdisciplinair opgezet, zij komen 
er bovendien te laat aan te pas om wat ons 
voor ogen staat, een continu zowel medisch, 
als psychologisch als sociologisch geintegreerd 
netwerk van gezinszorg, preventief en curatief, 
vanaf de zwangerschap (indien mogelijk zelfs 

391 	vanaf het huwelijk) te bieden. 
`.1.e spreekt wel heel erg idealistisch, om niet te 
zeggen naler antwoordde mijn gespreks-
partner. `Je schijnt ondanks je interdiscipli-
naire gezichtsveld nog niet waargenomen te 
hebben dat wij leven in een tijdperk, waarin 
ter bevordering van het bedrijfsleven onze 
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg 
niet uitgebreid doch juist beperkt wordt.' 
Waarop ik echter, alweer op grond van mijn 
medische ervaring, niet anders kon antwoor- 

• den dat, wanneer wij door goed opgezette 
interdisciplinaire 'pilot studies' onze hypo-
theses voldoende 'hard' kunnen maken, ook 
de overheid door rede tehandelbaar', dat wil 
zeggen in haar gedrag te verbeteren zou zijn. 

• Het is daarom met des te meer erkentelijkheid 
dat de SIGO gebruik maakt van de gelegen-
heid, die het Tijdschrift Justitiele Verken-
ningen, uitgegeven door een overheidsinstan-
tie, het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum van het Ministerie van 
Justitie, aan de schrijvers heeft gegeven, om 
hun werk en het menselijk gedrag ervan in 
wijder kring bekend te maken. 



Agressie binnen samenlevings- 
verbanden 

door drs. Otto M. J. Adang* 

Biologische verklaringen van gedrag 
Ethologie is de tak van de biologie die zich 
bezighoudt met de bestudering van gedrag. 
Ethologen proberen erachter te komen hoe 
dieren zich gedragen en wat oorzaken en 
functies van gedragingen zijn. Daarbij zijn er 
twee verschillende, complementaire benade-
ringswijzen, die elkaar per definitie niet uit 
kunnen sluiten. 
1. Proximate verklaringen geven aan welke 
invloeden direct werkzaam zijn en wat de 
door de dieren nagestreefde effecten zijn. Met 
andere woorden: onder weLke omstandig- 
heden vertoont een dier bepaalde gedragingen? 

392 	2. Ultimate verklaringen zeggen iets over de 
bij uitstek biologische achtergronden van 
gedragingen. Uitgangspunt daarbij is het neo- 
darwinistische evolutiemodel. Variaties in ken-
merken (waaronder gedragingen) tussen dieren 
zorgen ervoor dat er variaties zijn in het voort-
plantingssucces van verschillende dieren. 
Voorzover deze variaties op erfelijke verschil-
len berusten, zorgt de natuurlijke selectie (de 
drijvende kracht achter evolutie) er per 
definitie voor dat de meest succesvolle vari-
anten (in termen van voortplantingssucces) in 
komende generaties vertegenwoordigd zijn. 
Bij de totstandkoming van ieder gedrag spelen 
zowel de erfelijke eigenschappen van de be-
trokken dieren als tal van milieufactoren een 
rol. De invloeden van erfelijkheids- en milieu-
factoren zijn nimmer van elkaar te scheiden 
(nog afgezien van de interactie die er tussen 
beide factoren kan optreden). Het is daarom 
ook niet zinvol om te spreken over erfelijk 
bepaalde eigenschappen of jets dergelijks; het 
is wel zinvol om na te gaan of verschillen tussen 
(gedragingen van) dieren berusten op erfelijke 
verschillen of op milieuverschillen. Een belang- 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie, RU 
Utrecht. 



rijk instrument in ethologisch onderzoek is dan 
ook het zogenaamde vergehjkende onderzoek: 
door overeenkomsten en verschillen in ver-
schillende al dan niet nauw verwante soorten te 
bestuderen in samenhang met de omstandig-
heden waaronder die soorten leven, kan inzicht 
verkregen worden in oorzaken en functies van 
verschillende gedragingen, met name waar het 
ultimate aspecten betreft (d.w.z. factoren die 
een rol hebben gespeeld in de evolutie van de 
gedragingen). 
Zelfs als mocht blijken dat een bepaalde 
variatie in gedragingen terug te voeren is op 
erfelijke variatie, impliceert dat in genen dele 
dat die verschillen daarmee `natuurlijk' of 
`goed' zijn. Het enige wat daarmee gezegd wil 
zijn is dat de verschillen waarschijnlijk biologisch 
zinvol zijn, dat wil zeggen bijdragen tot voort-
plantingssucces (of met nog andere woorden, 
de 'fitness' van het individu dat de desbetreffen-
de eigenschap heeft, verhogen). Dat is iets 

393 	anders dan moreel wenselijk en het impliceert 
ook niet dat het voor een dier onmogelijk is 
om zich anders te gedragen. De erfelijke basis 
van de verschillen zorgt ervoor dat dieren 
geneigd zullen zijn bepaalde keuzes te maken 
(en dat hoeven geen bewuste keuzes te zijn). 
Een alternatieve keuze behoort echter altijd 
tot de mogelijkheden. 
De belangrijkste conclusie die uit het evolutie-
model afgeleid kan worden is echter dat dieren 
(door de eeuwenlange werking van de natuur-
lijke selectie) zich over het algemeen zodanig 
gedragen dat de kans op voortplantingssucces 
vergroot wordt. Het niveau waarop de natuur-
lijke selectie werkzaam is, is dat van het indi-
vidu (en strilct genomen dat van het gen, de 
drager van de erfelijke eigenschappen). Dat 
betekent dat dieren niet rechtstreeks geselec-
teerd worden op grond van het feit of hun 
gedrag de groep (in wat voor samehlevings-
verband ze dan ook leven) ten goede komt, 
maar dat ze alleen geselecteerd worden op 
gedrag dat hun eigen voortplantingssucces 
beinvloedt (en dat kan soms `altruistisch' 
gedrag zijn dat ook anderen ten goede komt). 
Alcock (1984), Dawkins (1976) en Wilson 
(1975) geven uitgebreidere informatie over 
biologische verklaringen van gedrag, discussies 
zijn te vinden in De Waal (1981). 



Samenleven 
Het traditionele gezin zoals wij mensen dat 
kennen, is een van de vele manieren waarop 
verschillende individuen met elkaar kunnen 
samenleven. Als we alleen al naar ooze naaste 
verwanten de primaten kijken, treffen we een 
rijke verscheidenheid in samenlevingsverbanden 
aan. Een overzicht is te vinden in Chalmers 
(1979). De meest constante factor in al deze 
samenlevingsverbanden is de band tussen een 
moeder en haar kinderen: hi] alle primaten-
soorten worden kinderen een tijd lang verzorgd 
door de moeder. Binnen samenlevingsverbanden 
komen ook familiebanden voor, ten minste 
tussen sommige leden van de groep. Hoe de 
familierelaties in een groep liggen, hangt sterk 
af van het type samenlevingsverband. Bij het • 
doen van vergelijkend onderzoek zal het van 
wezenlijk belang zijn om rekening te houden 
met de grootte en samenstelling van de groepen 
die vergeleken worden, alsmede met de ver- 

394 	wantschapsrelaties die aanwezig zijn of kunnen 
zijn tussen individuen onderling. Een vergelij-
king die met dergelijke factoren geen rekening 
houdt is zinloos. Bij het bespreken van een 
verschijnsel als intrafamiliale agressie is het op 
zich al een probleem om uit te maken welke 
groepsleden precies tot de `familie' behoren 
(als we het woord familie gebruiken in de zin 
van `bloedverwanten' en niet in de zin van 
`gezinsleden'). Belangrijk daarbij is ook hoe de 
betrokken individuen zelf rekening (kunnen) 
houden met eventueel bestaande familiebanden. 
Waarom leven dieren eigenlijk met elkaar samen 
in sociale verbanden? Want dat er nadelen 
kleven aan het leven in groepsverband is duide-
lijk : dieren van dezelfde soort beconcurreren 
elkaar om allerlei beperkende factoren als 
voedsel, ruimte en dergelijke. Afgezien van de 
verzorging van kinderen door de moeder en de 
beschikbaarheid van voortplantingspartners 
kunnen mogelijke voordelen van het leven in 
groepen gelegen zijn in een verbeterde bescher-
ming tegen roofdieren of tegen naburige con-
currerende groepen, de mogelijkheid van 
kennisoverdracht betreffende voedselbronnen, 
gevaren enzovoort. Hoe de balans tussen voor-
en nadelen uitvalt zal afhangen van de om-
standigheden waarin groepen leven en geleefd 
hebben. Van Schaik en Van Hooff (1983) en 



Van Schaik (1983) bediscussieren de mogelijke 
adaptieve effecten van het samenleven in 
groepen en de omstandigheden waaronder deze 
verwezenlijkt kunnen worden. Het is echter 
goed te bedenken dat inherent aan iedere vorm 
van samenleven een zekere mate van concurren-
tie tussen de betrokken individuen zal bestaan. 

Agressie 
De benaming agressief gedrag wordt gebruikt 
voor gedragingen waarbij andere individuen met 
geweld of dreiging van geweld beinvloed wor-
den. Een algemene inleiding tot de ethologische 
besturing van agressief gedrag is te vinden in 
Wiepkema en Van Hooff (1977). Om onbedoel-
de geweldsuitoefening uit te sluiten wordt in 
definities van agressie vaak toegevoegd dat de 
vertoner van het gedrag de intentie moet heb-
ben om een ander pijn of schade toe te brengen. 
Het feit dat intenties als zodanig niet waar-
neembaar zijn, maakt dit criterium moeilijk 

395 	hanteerbaar. Bovendien zullen actor, ontiTanger 
van het gedrag en `onafhankelijke' waarnemers 
ieder tot eigen interpretaties van `agressief 
gedrag' komen (Mummendey et al., 1983). In 
het algemeen kan gesteld worden dat individuen 
zich, door agressief gedrag te vertonen, tat van 
voordelen kunnen verschaffen: concurrenten 
kunnen uitgebuit, afgetroefd of zelfs geelimi-
neerd worden. Op die wijze kan een individu 
zijn voortplantingssucces verhogen. Vanwege de 
potentiele voordelen die vertoon van agressie 
voor een individu kan hebben, is het wellicht 
beter om de vraag te stellen waarom dieren zo 
vaak niet agressief zijn en waarom in stituaties 
dat ze wel agressief zijn, ze veelal geen be-
schadigingsgevechten leveren, maar zich inhou-
den en volstaan met dreig- of imponeergedrag. 
De voor de hand liggende verklaring is dat er 
voor een dier dat agressief is, ook nadelen 
(kunnen) kleven aan het uitvoeren van agressief 
gedrag (en dan doel ik uitsluitend op nadelen 
voor het dier zelf!). Wat zijn dan die nadelen? 
1. Afgezien van het feit dat vertoon van agres-
sief gedrag tijd en energie kost, hebben tegen-
standers de eigenschap dat ze terug kunnen 
vechten. Dat levert duidelijke risico's op voor 
een agressor, die zelf ook gewond of zelfs 
gedood zou kunnen worden, waarmee zijn 
fitness (met name ook ten opzichte van 



anderen dan zijn opponent) verlaagd zou kun-
nen worden. Met behulp van de uit de wiskunde 
bekende speltheorie waren Maynard Smith (o.a. 
1974) en zijn medewerkers in staat om winst-
en verliesrekeningen van gevechten te analy-
seren. Hun analyses voerden tot het concept 
van de zogenaamde evolutionair stabiele 
strategie (ESS). Een ESS wordt gedefinieerd 
als een strategic (zijnde een van tevoren gepro-
grammeerde gedragslijn) die — als de meeste 
leden van een populatie hem aanvaarden — 
niet kan worden verbeterd door een alternatieve 
strategie. Het zou te ver voeren om gedetail-
leerd uit te weiden over dit belangrijke concept. 
Belangrijk is echter dat verschillende individuen 
ieder hun eigen succes nastreven en dat de 
beste strategie die een individu kan volgen 
afhangt van wat anderen (en wel de meerder-
heid van de populatie) doen. De evolutionair 
stabiele strategie is de strategie die, eenmaal 
ontwikkeld, niet kan worden verbeterd door 

396 	een individu dat de strategie filet volgt. De 
toepassing van het model van Maynard Smith 
op agressieve interacties laat zien dat een strate-
gie waarbij individuen elkaar altijd op leven en 

•dood bevechten, net zo mm stabiel is als een 
strategic waarbij individuen ieder gevecht ver-
mijden. Het is mogelijk tal van verfijningen in 
de analyses betreffende winst- en verlies-
rekening van interacties aan te brengen (en 
dat gebeurt ook). 
2. Een ander nadeel van agressief gedrag geldt 
uitsluitend voor dieren die in sociaal verband 
leven. Binnen groepen bestaat altijd de kans dat 
een opponent steun krijgt van andere groeps-
leden. Bovendien zou onvoorwaardelijke agres-
sie het samenleven en samenwerken binnen een 
groep onmogelijk maken. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat binnen groepen conflicten 
vaak weer bijgelegd worden (verzoeningsgedrag; 
De Waal en Hoekstra, 1980; De Waal en Yoshi-
hare, 1983). 
3. Het leven in sociale verbanden brengt met 
zich mee dat ten minste in een deel van de 
relaties sprake is van verwantschap. Verwante 
dieren lijken in genetisch opzicht meer op el-
kaar dan niet-verwante dieren, en hoe nauwer 
verwant, des te meer genen individuen gemeen-
schappelijk hebben. Zo heeft een kind voor de 
helft genen die identiek zijn aan de moeder. 



Gedrag dat het eigen type genen benadeelt — 
ook al zitten die genen in een ander individu — 
zal door het proces van natuurlijke selectie niet 
bevorderd worden. Dit proces heeft een speciale 
naam gekregen: verwantenselectie (kin-selec-
tion; Hamilton, 1964). Verwantenselectie heeft 
tot gevolg dat individuen die verwant zijn aan 
elkaar meer geneigd zijn altruistisch gedrag ten 
opzichte van elkaar te vertonen en minder 
agressief gedrag (met name zullen minder risico-
volle vormen van agressie vertoond worden). 
Door dergelijk gedrag wordt de zogenaamde 
'inclusive fitness' (dat wil zeggen inclusief 
nauwe verwanten) van individuen verhoogd. 
Hoe minder nauw anderen verwant zijn hoe 
geringer individuen bereid zullen zijn zich 
altruistisch ten opzichte van anderen te gedra-
gen, zonder dat daar iets tegenover staat en hoe 
minder de noodzaak er is om agressie in te 
tomen. 
Voor dat alles is het niet nodig dat dieren weten 

397 	wie hun verwanten zijn en hoe nauw de ver- 
wantschap precies is. Het is voldoende dat ze 
zich zodanig gedragen dat diegenen die het 
nauwst aan hen verwant zijn niet benadeeld 
worden. Met een grote mate van waarschijnlijk-
heid zijn dat die individuen met wie van jongs 
af aan de nauwste banden bestaan. 

Er zijn dus allerlei redenen waarom agressie 
vaak niet optreedt, en die redenen zijn met 
name van toepassing ten opzichte van diegenen 
met wie samengeleefd wordt in sociaal verband 
en in nog sterkere mate ten opzichte van ver-
wanten. De rest van dit artikel behandelt — in 
willekeurige volgorde — een aantal verschijnse-
len of situaties waarbij toch agressie tussen 
verwanten op kan treden. 

Ouder—kind conflict 
De meest algemene en veelal ook langdurigste 
sociale band die tussen individuen bestaat, is 
de band tussen ouders (veelal de moeder) en 
hun kinderen. Kinderen genieten gedurende een 
bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid 
ouderlijke verzorging, bestaande uit voedsel, 
warmte, transport, bescherming en dergelijke. 
Hoeveel ouderlijke verzorging krijgen kinderen 
voor hoe lang en waar hangt dat vanaf? Trivers 
(1974) heeft zich uitgebreid met deze vragen 



beziggehouden in zijn artilcel Parent-offspring 
conflict. Zijn betoog komt crop neer dat het 
voor ouders biologisch zinvol is om kinderen 
een tijd lang te verzorgen. Zonder de ouderlijke 
hulp zouden de kinderen immers waarschijnlijk 
niet overleven. Door hun kinderen te verzorgen 
verhogen ouders hun 'inclusive fitness'. Na ver-
loop van tijd worden de jongen minder hulpe-
loos en zijn ze beter in staat °in zelfstandig eten 
te verzamelen etc. Voor de 'inclusive fitness' 
van de ouder wordt het dan op een gegeven 
ogenblik voordeliger dat het kind inderdaad 
voor zichzelf gaat zorgen, zodat de ouder op-
nieuw kan gaan investeren in nieuwe kinderen, 
om zo zijn/haar reproduktiesucces verder te 
vergroten. Vanuit het oogpunt van het kind 
bekeken is het echter best makkelijk om nog 
een tijd lang verzorgd te worden. Hoewel dit 
natuurlijk geen alles-of-niets kwestie is, maakt 
Trivers duidelijk dat er een stadium in de ont-
wikkeling van kinderen is waarbij er een dis- 

398 	crepantie is tussen de mate van verzorging die 
kinderen zouden `willen' ontvangen, en de mate 
van verzorging die ouders bereid zijn te geven. 
Dit belangenconflict kan zich ook gedragsmatig 
in conflicten uiten. Het bekendste voorbeeld 
is dat kinderen van de borst afgewend warden. 
Op een gegeven moment laten moeders steeds 
minder vaak toe dat het kind bij hen drinkt. 
De weigering van de moeder kan de vorm aan-
nemen van wegduwen of zelfs slaan; de kinde-
ren reageren vaak met heftige krijspartijen 
(temper tantrums). Naast het conflict tussen 
ouders en kinderen beschrijft Trivers ook nog 
hoe er tussen broers en zussen onderling tegen-
stellingen kunnen en zullen ontstaan over de 
• wijze waarop ouders hun verzorging over de 
kinderen verdelen. 
De belangentegenstellingen tussen ouders en 
kinderen en tussen kinderen onderling waar 
Trivers het over heeft (en die dus kunnen leiden 
tot gedragsmatige conflicten) zijn sterk gebon-
den aan een bepaalde ontwikkelingsperiode van 
kinderen. Het model van Trivers geeft duide-
lijke proximate en ultimate oorzaken voor dit 
type conflicten. 
Als kinderen ouder warden treden weer heel 
andere typen contlicten op de voorgrond. Naar-
mate kinderen meer voor zichzelf weten te 
zorgen, treedt in toenemende mate competitie 



met anderen (inclusief verwanten) op om 
beschikbare voedselbronnen etc. Samen met de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan 
incest-vermijding (zie verderop) kan dat ertoe 
leiden dat dieren bij het bereiken van adoles-
centie het samenlevingsverband waarin ze leven, 
verlaten. Dat verlaten kan soms gepaard gaan 
met -conflicten als op een gegeven moment de 
adolescent niet langer door de overige groeps-
leden getolereerd wordt. Of en wanneer er 
inderdaad een verminderde tolerantie op zal 
treden hangt van allerlei factoren af, zoals 
groepsgrootte, geslachtsverhouding . in  de groep, 
om wat voor soort het gaat etc. Bij de meeste 
primaten (bijvoorbeeld bavianen, makaken, 
gorilla's) is het zo dat adolescente mannen hun 
geboortegroep verlaten en zich na verloop van 
tijd bij een andere groep aansluiten. De vrou-
wen vormen als het ware de vaste kern van de 
groep. Maar bij chimpansees verlaten mannen 
hun geboortegroep juist niet, en zijn het adoles- 

399 

	

	cente vrouwen die (vaak tijdelijk) overstappen 
naar een andere groep. 
Binnen een groep (of dat nu de geboortegroep 
is of niet) zullen met name mannen de neiging 
vertonen om met behulp van imponeervertoon 
en/of agressie een hoge positie in de bestaande 
rangorde te verwerven. Ook daarbij kunnen 
dieren in conflict komen met verwanten. Deze 
zogenaamde `dominantie-agressie' kan al voor 
het begin van de puberteit optreden en leiden 
tot zogenaamde `afhankelijke' dominantie-
posities (namelijk afhankelijk van de rang van 
de moeder, zie bijvoorbeeld Netto en Van 
Hooff, in druk). 

Partnerconflict 
Trivers (1972) heeft er op gewezen dat, 
behalve tussen ouders en hun nakomelingen, 
ook belangentegenstellingen bestaan tussen 
voortplantingspartners onderling. Die belangen-
tegenstellingen ontstaan met name over de 
vraag hoeveel ieder van de partners bijdraagt 
aan de verzorging van de kinderen. Iedere part-
ner (die normaal gesproken niet verwant is met 
de andere partner) staat voor de keuze om te 
investeren in bestaande nakomelingen of om te 
investeren in nieuwe nakomelingen (met een 
andere partner). Voor de fitnessmaximalisatie 
van ieder van de partners zou het gunstig zijn 



als de andere ouder de verzorging van de geza-
menlijke nakomelingen op zich zou nemen. De 
partner die niet de kinderen verzorgt kan weer 
investeren in nieuwe nakomelingen. Vanuit dit 
basale gegeven kunnen verschillende soorten 
van broedsystemen (monogamie, promiscuiteit, 
haremvorming, etc.) en de daarbij behorende 
gedragingen als hofmaakgedrag, aan- of aan-
wezigheid van vaderlijke verzorging, `trouw' 
en controuw' verklaard worden. Er bestaan 
belangentegenstellingen tussen mannelijke en 
vrouwelijke individuen. Belden `willen' bun 
totale voortplantingssucces maximaliseren 
(zie Dawkins, 1976). Ook hier kunnen de 
belangentegenstellingen uitmonden in gedrags-
matige conflicten. 

Incest 
Incest, geslachtsgemeenschap tussen aan elkaar 
verwante individuen, kan tot gevolg hebben dat 
bij eventuele nakomelingen bepaalde zeldzame 

400 	recessieve erfelijke eigenschappen tot uiting 
komen. De kans daarop is verhoogd vergeleken 
bij paringen tussen niet aan elkaar verwante 
individuen, omdat verwante ouders voor een 
deel identieke genen hebben. Het samenkomen 
van sommige zeldzame recessieve genen in na-
komelingen kan biologisch nadelig zijn (maar 
dat is niet noodzakelijkerwijs zo!), in de zin 
dat het reproduktiesucces verkleind kan 
worden. 
De verhoogde kans op schadelijke afwijkingen 
maakt het verwekken van nakomelingen met 
naaste verwanten tot een biologisch gezien ris-
kante zaak. Biologisch gezien zou het dan ook 
verstandig zijn voor een individu om niet syste-
matisch met naaste verwanten te paren. Hoewel 
dieren dat niet weten heeft het proces van 
natuurlijke selectie er toch voor gezorgd dat ze 
minder geneigd zijn om met verwanten (of 
beter gezegd met diegenen met wie een grote 
mate van vertrouwdheid bestaat en die dus met 
meer dan gemiddelde waarschijnlijkheid ver-
want zijn) te paren. De manier waarop paringen 
tussen verwanten worden vermeden verschilt 
tussen diersoorten, maar het feit dat dieren 
gedrag vertonen dat als effect heeft dat incest 
vermeden wordt, is heel algemeen. Genen die 
ervoor zorgen dat dieren geen incestvermijdend 
gedrag vertonen zijn in de loop van de evolutie 



weggeselecteerd. Bij chimpansees uit incest-
vermij ding zich door het feit dat mannen niet 
geneigd zijn met hun moeder of volwassen 
zuster te paren, terwijl vrouwen bij het bereiken 
van adolescentie vaak tijdelijk de groep verlaten 
om in een andere groep (door een zeker niet 
aan hen verwante man) bevrucht te worden. 
Binnen hun geboortegroep zijn chimpansee-
vrouwen duidelijk minder geneigd om met 
oudere volwassen mannen (die hun vader zou-
den kunnen zijn, maar dat kunnen ze niet vast-
stellen) te paren (Pusey, 1980). 
Ook bij mensen treedt incestvermijding op en 
ook bij mensen is de proximate oorzaak van 
dit gedrag waarschijnlijk gelegen in de mate van 
familiariteit die ontstaat tijdens het opgroeien 
van individuen. Van den Berghe (1980) geeft 
twee sprekende voorbeelden van het feit dat 
het inderdaad familiariteit en niet verwantschap 
als zodanig is, waardoor incestvermij ding op-
treedt. 

401 	Het feit dat er bij mensen ook een incesttaboe 
voorkomt (dat overigens minder algemeen is 
dan de incest vermi /ding) doet niets af aan 
bovenstaande. Het incesttaboe bij mensen (het 
is niet vast te stellen of dieren ook een incest- 

• taboe hebben) is simpelweg een culturele ver-
taling van al bestaand gedrag. Het taboe voegt 
daar niets aan toe, en verschillen in incesttaboe 
tussen verschillende culturen weerspiegelen 
zich niet in verschillen in voorkomen van incest-
vermijdend gedrag. Ook het feit dat incest 
toch wel voorkomt, spreekt de biologische 
verklaring van incestvermijding niet tegen. Het 
is duidelijk dat de frequentie van incestueuze 
paringen aanzienlijk lager ligt dan verwacht 
zou mogen worden als er geen incestvermijdend 
gedrag op zou treden (en dat geldt misschien 
nog wel in sterkere mate voor het aantal na-
komelingen). Het toch (sporadisch) voorkomen 
van incest zou verklaard kunnen worden door 
het optreden van een of meer van de volgende 
omstandigheden. 
— De bij de incest betrokken individuen zijn 
niet samen opgegroeid en hebben dus niet van 
jongs af aan een band met elkaar. Dat kan 
gebeuren omdat ze inderdaad niet aan elkaar 
verwant zijn, zoals het geval is bij stiefouders 
en stiefkinderen (en in dat geval is er strikt 
genomen geen sprake van incest); als de betrok- 



kenen wel aan elkaar verwant zijn, zijn er om-
standigheden geweest waardoor ze niet samen 
zijn opgegroeid. 
— Er zijn storingen in de `normale' uitoefening 
van sexueel gedrag, bijvoorbeeld de ouders heb-
ben onderling een verstoorde sexuele relatie. 

Bovenstaande impliceert niet dat deze omstan-
digheden altijd tot incest aanleiding zullen 
geven, alleen maar dat in de gevallen dat incest 
optreedt er relatief vaak sprake zal zijn van 
genoemde omstandigheden. Hoewel incest op 
zich niet vergezeld hoeft te gaan van geweld 
(-sdreiging), kan bij mensen incest wel gepaard 
gaan met agressie (of wordi het ervaren als 
agressie). 

Pesten 
Jonge dieren gedragen zich soms hinderlijk ten 
opzichte van andere groepsleden: ze `plagen', 
testen', trovoceren' etc. Dergelijk gedrag is 

402 	bekend (zij het anecdotisch) van allerlei pri- 
matensoorten, zowel in het wild als in gevan-
genschap. Adang (1984 en in druk) bestudeer-
de het zogenaamde pestgedrag van jonge chim-
pansees ten opzichte van volwassen groeps-
leden in de chimpanseekolonie van Burgers' 
Dierenpark te Arnhem. De jongen in de leeftijd 
van twee jaar tot aan het bereiken van de 
puberteit op negenjarige leeftijd, bekogelen 
volwassen mannen en vrouwen met stokken en 
stenen, gooien hen zand in het gezicht of ver-
kopen hen overwacht een klap op de rug. De 
jongen vertonen het gedrag ondanks het feit 
datze er soms voor bestraft worden. Het 
gedrag, dat overigens in veel mindere mate 
tegen de eigen moeder of tegen overige leden 
van het eigen `familiegroepje' vertoond wordt, 
treedt veelal `spontaan' op, dat wil zeggen zon-
der aanwijsbare uitwendige oorzaak op of vlak 
voor het moment van uitvoering van het gedrag. 
De film Chimps ander elkaar van Bert Haanstra 
e.a. (1984) bevat een aantal duidelijke voor-
beelden van pestgedrag door jonge chimpansees. 
Adang (1985) kon aannemelijk maken dat dit 
pesten of quasi-agressieve gedrag beschouwd 
moet worden als een vorm van sociale explora-
tie, een manier voor kinderen om sociale 
grenzen vast te stellen en indien mogelijk te 
verleggen. Het bleek dat er een onderscheid 



gemaakt moest worden in twee verschillende 
vormen van quasi-agressief gedrag. 
1. De frequentie waarmee volwassen vrouwen 
het slachtoffer zijn van qUasi-agressief gedrag 
hangt sterk samen met de mate van variatie die 
de vrouwen in hun reacties tentoonspreiden. 
Als vrouw A heel gevarieerd (= onvoorspelbaar) 
reageert op kind B, zal zij meer quasi-agressief 
gedrag van dat kind ontvangen dan vrouw C, die 
heel voorspelbaar reageert. Het is niet zo dat 
bepaalde vrouwen altijd voorspelbaarder rea-
geren dan andere vrouwen; de mate van voor-
spelbaarheid hangt af van de relatie . Vrouw A 
kan ten opzichte van kind B heel onvoorspel-
baar reageren, maar ten opzichte van kind D 
heel voorspelbaar. Terwijl de mate van voorspel-
baarheid van de reacties bepaalt hoe vaak het 
gedrag optreedt wordt het verloop en de opeen-
volging van interacties gestart met quasi-agres-
sief gedrag, bepaald door de aard van de 
reacties. Zo werken agressieve reacties sterk 

403 	stimulerend, zowel op korte als jets langere 
termijn. Vriendelijke reacties of helemaal geen 
reactie (negeren) werken daarentegen juist niet 
stimulerend. Angstige reacties nemen een tus-
senpositie in: op korte termijn werken ze sti-
mulerend, op jets langere termijn juist niet. 
Quasi-agressief gedrag tegen volwassen vrouwen 
(dat zowel door jongens als door meisjes ver-
toond wordt) lijkt in eerste instantie gericht 
te zijn op verkrijgen van meer voorspelbare 
reacties en het reduceren van de onzekerheid 
zoals kinderen die in sociale relaties ervaren. In 
tweede instantie lijkt het gedrag er ook op 
gericht te zijn om bij voorkeur bepaalde typen 
react ies op te roepen en als het ware controle 
te verkrijgen over de reacties van de slacht-
offezs. In dit opzicht lijkt quasi-agressief gedrag 
een voorloper te zijn van het bluf- en agressieve 
gedrag dat chirnpanseemannen vanaf de puber-
teit vertonen en dat erop gericht is om een 
bepaalde dominantiepositie te verkrijgen. In 
het gedrag van chimpanseekinderen voor de 
puberteit is er echter nog geen sprake van enige 
gerichtheid op het bereiken van dominantie-
posities. 

2. Quasi-agressief gedrag gericht op volwassen 
mannen wordt vooral vertoond door jongens 
en is in veel mindere mate gerelateerd aan de 



mate van voorspelbaarheid van de reacties. 
Volwassen mannen reageren over het algemeen 
zeer voorspelbaar, ze negeren het gedrag van de 
kinderen meestal. Het hinderlijke gedrag gericht 
op volwassen mannen lijkt meer geassocieerd 
te zijn met de dominantierang van die mannen. 
Vooral de leider van de groep krijgt nogal wat 
quasi-agressief gedrag te verduren en dan met 
name op momenten dat hij blijk geeft van zijn 
`gezag' (bijvoorbeeld als hij bezig is met een 
imponeervertoning) of anderszins verwikkeld is 
in een interactie die al zijn aandacht opeist (spel 
of verzoening met een andere man, een paring 
etc.). De reacties van de volwassen mannen 
hebben nauwelijks of geen invloed op het ver-
dere verloop van de interactie. 
Het quasi-agressieve gedrag zoals dat door 
jongetjes tegen volwassen mannen vertoond 
wordt, lijkt erop gericht te zijn om ervaringen 
op te doen met de aard van gezag en gezagsuit-
oefening. Bij chimpansees hebben zowel de 
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dicatie over de mogelijke bloedverwantschap 
tussen volwassen mannen en kinderen: iedere 
man zou in principe de vader van ieder kind 
kunnen zijn. 
Zoals gezegd, vertonen de chimpansees het 
quasi-agressieve gedrag juist nict of nauwelijks 
tegen hun moeder of andere leden van hun 
familiegroepje (dat uitsluitend uit vrouwen en 
kinderen bestaat, mannen maken daar geen deel 
van uit). Het is bekend dat allerlei hinderlijke, 
provocerende, quasi-agressieve gedragingen ook 
door mensenkinderen vertoond worden, bin- 

• nen, maar vooral buiten gezinsverband. Het zou 
de moeite waard zijn om na te gaan of bij 
mensenkinderen hetzelfde soort mechanismen 
een rol spelen, en of ook hun (quasi-)agressieve 
gedrag een vorm van sociale exploratie is, 
gericht op onzekerheidsreductie en het onder- 
zoeken van gezag en gezagsuitoefening. 

Infanticide 
Bij verschillende diersoorten is geobserveerd 
hoe zuigelingen door volwassen mannen van 
dezelfde soort gedood werden. Het gedrag is het 
eerste duidelijk beschreven door Blaffer-Hrdy 
(1974) bij langoeren (een 1ndiase apesoort). 
Langoeren leven in eenmansgroepen, waarbij 
een man met meerdere vrouwen samenleeft. 



Van tijd tot tijd worden de vrouwen 'over-
genomen' door een andere man, die de eerste 
verjaagt. De nieuwe man doodt dan binnen 
korte tijd alle zuigelingen in de groep. Overeen-
komst tussen vrijwel alle gevallen van zuigeling-
doden is dat de man en de vrouwen met kinde-
ren voorheen niet in dezelfde groep leefden, 
en de man dus onmogelijk de vader kan zijn van 
de kinderen die hij doodt. 
Blaffer Hrdy (en anderen met haar) verklaren 
het optreden van zuigelingdoden door te wijzen 
op het feit dat vrouwen waarvan de baby's 
gedood zijn, eerder weer vruchtbaar worden. 
De nieuw aangekomen man zal daardoor snel-
ler in staat zijn om een aantal vrouwen te 

, bevruchten, nakomelingen te verwekken en 
daardoor zijn fitness te verhogen. Eenmaal in 
de groep, zal een grote mate van vertrouwdheid 

' met kinderen vanaf de geboorte verhinderen 
dat een man kinderen doodt waarvan hij zelf 
de vader zou kunnen zijn. 

405 	Waarnemingen van Fossey, die jarenlang onder- 
zoek aan gorilla's heeft gedaan, wijzen er op 
dat het niet alleen maar een kwestie van ver-
trouwdheid is, maar dat (althans bij gorilla's) 
ook de mate van waarschijnlijkheid van vader-
schap zoals de gorillaman die inschat, een rol 
zou kunnen spelen. Zij heeft namelijk zuige-
lingdoden waargenomen door een man die wel 
deel uitmaakte van de desbetreffende groep, 
maar waarvan het vrijwel uitgesloten was dat 
hij de vader van het kind was (nooit was waar-
genomen dat hij met de desbetreffende vrouw 
gepaard had). 
Bij chimpansees, waar ook zuigelingdoden 
waargenomen is (het betrof kinderen van 
vrouwen uit andere groepen dan die waartoe de 
mannen zelf behoorden), is ook duidelijk dat 
speciaal adolescente mannen (die zelf nog niet 
aan de voortplanting hebben deelgenomen) 
jonge kinderen die niet tot hun eigen familie-
groep behoren uiterst ruw kunnen bejegenen 
(ze `gebruiken' de kinderen als voorwerp tijdens 
imponeervoorstellingen bijvoorbeeld). Doordat 
zuigelingdoden specifiek is op niet-verwante 
kinderen, kan het gedrag in het algemeen niet 
vergeleken worden met kindermishandeling bij 
mensen, die immers vaak binnen het gezin 
plaatsvindt. 
Twee andere vormen van zuigelingdoden kun- 



nen niet op bovenstaande wijze verklaard 
worden. Rijksen (1981) concludeerde dat het 
doden van zuigelingen door mannelijke mantel-
bavianen in de dierentuin te Emmen waarschijn-
lijk samenhing met de lage graad van acceptatie 
van die mannen door de vrouwelijkse groeps-
leden. Goodall (1979) constateerde bij de door 
haar bestudeerde wilde champanseepopulatie 
zuigelingdoden (gevolgd door.kannibalisme) 
door vrouwelijke leden van een bepaalde 
familie. In dit geval ontbrak een duidelijke 
verklaring. 

Conclusie 
Dieren leven in allerlei soorten samenlevings-
verbanden, die slechts gedeeltelijk samenvallen 
met familiebanden. Bij gedragingen van dieren 
ten opzichte van elkaar speelt de kans op bloed-
verwantschap (de verwantschapsgraad) tussen 
de betrokken individuen vaak een grote rol. De 
verwantschap is echter als zodanig niet waar- 
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mee kunnen houden en die onder normale 
omstandigheden een statistisch waarschijnlijke 
indicatie voor verwachtschap is, is de mate van 
vertrouwdheid. Bij vergelijkingen tussen ver-
schillende soorten (daarbij begrepen de mens) is 
het van groot belang om precies aan te geven 
wat er vergeleken wordt: wat voor vorm van 
agressief gedrag en in wat voor samenlevings-
verband. 
Afgezien van alle andere redenen die dieren 
hebben om tot intoming van agressie in veel 
gevallen te komen, hebben dieren die aan elkaar 
verwant zijn nog een extra reden om niet 
agressief tegen elkaar te zijn: ze verhogen er 
hun 'inclusive fitness' mee. Ondanks dat komen 
ook tussen nauwe verwanten belangentegen-
stellingen voor, die aanleiding kunnen zijn voor 
conflicten. 
In hoeverre kan ethologisch onderzoek aan pri-
maten een bijdrage leveren aan een oplossing 
van problematische vormen van intrafamiliale 
agressie? 
1. Vanuit de ethologie is het duidelijk dat een 
begrip als `agressie' met de nodige voorzichtig-
heid gehanteerd moet worden. Er is niet edn 
unitaire vorm van agressie, maar er zijn integen-
deel verschillende vormen met aparte oorzaken 
en functies. Het niet hanteren van dat onder- 



scheid leidt tot verwarring en misverstanden. 
De in dit artikel in vogelvlucht behandelde ver-
schijnselen geven al aan hoe gevarieerd oor-
zakeh en functies voor het optreden van agres-
sief gedrag kunnen zijn. Daarmee is echter nog 
lang geen uitputtende behandeling van alle 
mogelijke vormen van agressie gerealiseerd. Er 
zijn nog vele andere vormen zoals noodweer-
agressie, territoriale agressie en frustratie-agres-
sie. 
2. Een mogelijke verdienste van het vergelijken 
van menselijk en dierlijk gedrag is dat het be-
wust kan maken van de emotionele disposities 
waar ook mensen mee zijn uitgerust. Hoewel 
veel gedrag van dieren in hun natuurlijke om-
geving niet direct overdraagbaar is op menselijk 
gedrag in moderne samenlevingen (en dat geldt 
ook voor de in dit stuk behandelde verschijn-
selen) kan een vergelijking op sommige punten 
toch de ogen openen en blilcverruimend 
werkeh. Op zijn minst kunnen modellen ont- 
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	leend aan het onderzoek van dieren getoetst 
worden aan menselijk gedrag. 
Door zijn evolutionaire voorgeschiedenis is ook 
de mens uitgerust met tal van (proximate) 
emotionele disposities, die afgestemd zijn op 
(ultimate) fitnessmaximalisatie. Zoals gezegd, 
via het proces van natuurlijke selectie zijn we 
toegerust met erfelijke predisposities die er 
mede voor zorgen dat we geneigd zijn ons onder 
bepaalde omstandigheden op bepaalde manie-
ren gedragen. Het kan niet vaak genoeg her-
haald worden dat deze `neigingen' ons gedrag 
geenszins vastleggen: we kunnen er altijd van 
afwijken. Het feit dat alternatieve keuzes altijd 
mogelijk zijn opent echter ook mogelijkheden 
tot manipulatie en het optreden van abnormale 
gedragingen. 
3. De ethologische methodiek (kijken naar 
gedrag , dus naar wat werkelijk gebeurt) kan een 
belangrijke aanvulling vormen op de gebruike-
lijke onderzoeksmethoden. Daarnaast zal vanuit 
een ethologische invalshoek nadruk gelegd 
worden op het gedrag in normale situaties. 
Daarbij kan niet genoeg benadrukt wordt dat 
agressie slechts een van de vele gedragsalter-

• natieven is die individuen tot hun beschikking 
hebben. 
Om een voorbeeld uit het chimpansee-onder-
zoek te noemen: een onderzoek naar de effec- 



ten van `overbevolking' op het gedrag van 
chimpansees in de Arnhemse chimpanseekolo-
nie toonde aan dat het feit dat de apen 's win-
ters in een veel kleinere ruimte gehuisvest zijn 
dan 's zomers niet leidt tot veel meer agressie. 
Wel waren er duidelijk merkbare verhogingen in 
de hoeveelheden vertoond submissief en affi-
nitief gedrag (Nieuwenhuijsen en De Waal, 
1982). Alhoewel overbevolking onder sommige 
omstandigheden best aanleiding zou kunnen 
zijn voor het optreden van agressie, bleken de 
chimpansees over mechanismen te beschikken 
om mogelijk negatieve effecten van zo'n 
situatie op een andere manier te verwerken. 
J uist waar het mensen betreft, bestaat (begrijpe-
lijkerwijs) de neiging om vanuit de probleem-
gevallen die zich bij justitie en/of hulpverlening 
aandienen te werk te gaan. Voordat een 
individu of situatie tot een trobleemgeval' 
wordt, is era! van alles gebeurd. Afgezien van 
de methodologische voetangels en klemmen die 

408 	onvermijdelijk verbonden zijn aan een aanpak 
die probeert te achterhalen waar het nu precies 
fout is gegaan, kan alleen een vergelijking tussen 
de ontwikkeling van trobleem: en trobleem-
loze' gevallen echt uitsluitsel geven. Daarbij 
zal gewaakt moeten worden voor het leggen van 
simpele verbanden: het aanwijzen van `risico-
factoren' bijvoorbeeld geeft nog geen aanwij-
zingen over oorzakelijke verbanden. 
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De behandeling van agressie 
van ouders jegens hun kinderen 

door dr. Th. Cohen-Matthijsen* 

Inleiding 
leder tijdperk kent zijn eigen vormen van 
kindermishandeling en zijn eigen vormen van 
omgaan daarmee. Een voorbeeld hiervan is de 
uitspraak van de synode van Florence in 1517 
tegen ouders die hun kinderen — en met name 
hun babies — in bed verstikten. Al eerder had 
een vicaris uit Fiesole verboden kleine kinderen 
's nachts in bed te nemen. Een ander voorbeeld 
is het te vondeling leggen van babies en kleine 
kinderen, wat in de vorige eeuw in New York 
was toegenomen en waarvoor men grote wees-
huizen inrichtte. Deze vormen van kindermis-
handeling komen nu nog maar nauwelijks meer 

411 

	

	voor. De gedaanten ervan zijn thans weer 
anders. 
Sinds de publikaties in 1967 van Kempe (Den-
ver, USA) wordt onze aandacht gericht op 
letsels bij kinderen van alle leeftijden, die door 
de ouders veroorzaakt kunnen zijn. Het herken-
nen van kindermishandeling is en blijft overi-
gens moeilijk. Uitgangspunt is de discrepantie 
tussen het letsel en het verhaal van de ouders 
over het ontstaan daarvan, gecombineerd met 
het gedrag van de ouders ten aanzien van hun 
verzoek tot medische hulpverlening. Maar de 
herkenning wordt bemoeilijkt doordat artsen 
en eventuele andere hulpverleners zich kunnen 
voorstellen in welke vorm agressie van ouders 
jegens kinderen zich kan voordoen (zoals bij-
voorbeeld door elkaar schudden van babies en 
kleine kinderen, verbranden, snijden, steken, 
laten vallen, niet te eten geven) en de intensiteit 
waarmee dat soms gebeurt. 
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de 
omstandigheden waaronder kindermishandeling 
door ouders plaatsvindt (par. 2) en op de gevol-
gen van deze mishandeling voor de kinderen 
zelf (par. 3). Deze beschrijving biedt tevens aan-
knopingspunten voor het kunnen herkennen 

*De auteur is als kinderpsychiater verbonden aan het 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 



van kindermishandeling en het inschatten van 
de kansen daarop. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de behandeling van kindermishan-
deling en aan de resultaten ervan. Daaruit zal 
blijken, dat die resultaten mager zijn. Dit is een 
reden geweest om te zien of het mogelijk is 
risico-gezinnen op te sporen (te herkennen) en 
in een zeer vroeg stadium te begeleiden. Daar-
over gaat de vijfde paragraaf. Het artikel wordt 
afgesloten met enkele voorstellen voor een 
verdergaande behandeling dan thans wordt 
gegeven. 

Achtergronden van kindermishandeling 

Aspeeten van mishandelende ouders en hun 
kinderen 
Kempe en zijn medewerkers beschreven al de 
psychische stoornissen van de mishandelende 
ouders (Helfer en Kempe, 1968; Kempe en 
Kempe, 1982). Deze stoornissen behoorden niet 
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Zij troffen de ouders echter regelmatig depres-
sief, angstig en eenzaam aan. 
Het meest opvallende kenmerk van mishande-
lende ouders was wel het defect in de op-
voeding van hun kinderen door het ontbreken 
van voldoende `moederlijke zorg'. Zij gingen 
vaak met hun kind om alsof het kind veel 
ouder was dan in werkelijkheid; ze verwachten 
van het kind de zorg en de liefde die alleen vol-
wassenen kunnen verschaffen. Sommige ouders 
eisten prestaties en gedragingen van hun kinde-
ren waar deze nog lang niet aan toe waren of 
niet direct aan konden voldoen. Deze verkeerde 
voorstellingen over en kind en wat je van een 
kind in de diverse stadia van zijn ontwilckeling 
kunt verwachten, leidden gemakkelijk tot 
hevige teleurstellingen, ook of juist bij kleine en 
o zo normale gebeurtenissen in de normale 
ontwikkeling, zoals huilen, zindelijkheidspro-
blemen, eetstoornissen of ziekten. Deze teleur-
stellingen veroorzaakten bij deze ouders onge-
controleerde uitbarstingen jegens de kinderen, 
met mishandeling tot gevolg. 
De voorgeschiedenissen van deze ouders ont-
hulden steeds een eigen moeilijke en ongeluk-
kige jeugd. Zij voelden zich niet geliefd door of 
waardevol voor hun ouders. Ze voelden zich 
door hun ouders voornamelijk gekritiseerd en 



afgewezen. Dit veroorzaakte een gering gevoel 
van eigenwaarde, gecombineerd met een slechte 
irnpulscontrole. Het eeuwig oningevulde ver-
langen door de ouders in waarde erkend te 
worden en de opgepotte woede over het uit- 
blijven claarvan leken, naast de negatieve 
bejegeningen, de belangrijkste affecten die vrij-
wel alle relaties van deze mensen en vooral de 
relaties met hun kinderen beheersten. 
Met deze voorstellingen en verwachtingen kon-
den mishandelende ouders de-gewone zaken in 
de opvoeding van hun kinderen, zoals gezegd, 
niet anders dan als evenzovele teleurstellingen 
beleven. De gedragingen van het kind werden 
begrepen als het weerkerend bewijs van hun 
onvermogen. In volledige gezinnen vond er geen 
correctie door de partner plaats. De echtelieden 
hielden op een dependente wijze aan elkaar 
vast, op basis van hun eenzaamheid en de angst 
om met de partner alle houvast te verliezen. De 
niet mishandelende ouder had vaak dezelfde 

413 	yoorgeschiedenis en ontwikkeling als de mis- 
handelende ouder, waardoor deze vaak een 
passieve, maar wel bewuste getuige/medewerker 
ten aanzien van de mishandeling werd. 
Aspecten van kinderen die geacht werden even-
eens aanleiding te kunnen geven tot mishande-
ling, zoals prematuritas (vroegtijdige geboorte), 
ziekten, organisch-cerebrale stoornissen, kind 
van een andere vader, enzovoort kwamen in 
een ander licht te staan toen bleek hoe vaak 
ook de siblings (broers en zusjes) van de mis-
handelde kinderen dezelfde gestoorde relaties 
met de ouders hadden, dezelfde ernstige 
gedragsproblemen en retardatie (vertraging) in 
de ontwikkeling toonden. 
Dit bleek bijvoorbeeld bij de presentatie van 
drie Franse follow-up onderzoeken, als sluitstuk 
op het internationale congres over kindermis-
handeling in 1976 (Straus en Girodet, 1977). 
In deze onderzoeken werd gewezen op de even 
onbevredigende toestand van de siblings van de 
mishandelde kinderen. De helft van hen had 
eenzelfde gestoorde relatie met de ouders en 
toonde minstens even ernstige gedragsproble-
men en retardaties als de mishandelde kinderen. 

Sociale aspecten van gezinnen waarin kinder-
mishandeling voorkomt 
Uit de toenemende ervaring met gezinnen bleek 



evenwel dat kindermishandeling toch duidelijk 
meer voorkwam onder bevolkingsgroepen van 
lagere economische status en geringer op-
leidingsniveau, in tegenstelling tot Kempe's 
oorspronkelijke uitspraken daarover (Toro,1982). 
Laag sociaal-economische levensomstandig-
heden gaan blijkbaar vaak samen met opvoe-
dingspraktijken die weliswaar aanleiding kun-
nen geven tot mishandeling van kinderen, doch 
op zichzelf zonder (gebleken) mishandeling, een 
zelfde negatieve invloed hebben op de ontwik-
keling van kinderen. De gegevens over de ont-
wikkeling van hun siblings wezen in dezelfde 
richting. Ook kwamen er aanwijzingen dat er 
bij toenemende werkeloosheid vaker kindermis-
handeling voorkwam. Dat zelfde leek het geval 
te zijn wat betreft den-oudergezinnen. Voldoen- 
de lang volgehouden folluw-up onderzoeken 
naar de invloed van de opvoeding van mis-
handelende ouders op de ontwikkeling van hun 
kinderen, vergeleken met goede controle- 

414 	groepen zijn niet voorhanden. 
Een uitzondering hierop vormt een onderzoek 
naar de ontwikkeling van 17 mishandelde 
kinderen, niet ouder dan een jaar, die een 
gewoon (niet tengevolge van mishandeling) 
ongeluk was overkomen, en met een even grote 
controlegroep kinderen die geen trauma in de 
voorgeschiedenis hadden. De groep werd 
gematched naar leeftijd, geslacht en (voor-
namelijk laag) sociaal-economische gezins-
situatie. Acht jaar na het begin van het onder-
zoek toonden de mishandelde kinderen, verge- 
leken met de groepen die een ongeluk over-
kwam, tegen de verwachting in geen significante 
verschillen ten aanzien van zelf-concept, intel-
lectuele ontwikkeling, oog—hand coordinatie 
of gedrag op school volgens de evaluaties van de 
onderwijzers. Belastende levenssituaties en 
pathologie kwamen in elk van de twee groepen 
veelvuldig voor. Deze gegevens lijken weer te 
geven de invloed op de lange duur van de met 
het sociaaheconomische milieu samenhangende 
opvoedingspraktijken op de ontwikkeling van 
vooral jonge kinderen. 

De herkenbare gevolgen voor de kinderen 

De gevolgen van kindermishandeling voor de 
fysieke, emotionele en cognitieve ontwikkeling 



van kinderen zijn al op zeer jonge leeftijd aan-
toonbaar (Toro, 1982; Call, 1984; Oates, 
1984). Naast (de gevolgen van) lichamelijke 
letsels is niet goed groeien bij babies een 
bekend symptoorn'. Zeer jonge kinderen tonen 
goe'd herkenbare gedragsstoornissen: angst, 
depressie en veel te weinig op de buitenwereld 
zijn gericht. Zij kunnen passief, meegaand en 
te gehoorzaam ten aanzien van volwassenen 
zijn. Sommige lijken onverschillig tegenover de 
buitenwereld. Andere kinderen zijn juist agres-
sief of hyperactief. 
Wat de emotionele ontwikkeling betreft blijken 
kinderen in de lagere schoolleeftijd een zeer 
laag gevoel van eigenwaarde te hebben, met een 
achterstand en/of stoornissen in de ontwikke-
ling van egofuncties. Zoals ook op jongere leef-
tijden blijven ze snel angstig en depressief, 
slechts in staat tot het ontwikkelen van relaties 
met leeftijdgenoten en volwassenen. Ook de 
geringe tolerantie voor separaties blijft bestaan. 

415 	De cognitieve ontwikkeling toont meestal 
stoornissen in de vorm van spraak- en taal-
stoornissen, met een negatief effect op de leer-
prestaties. Een slechte impulscontrole draagt 
verder nog bij tot een slechte concentratie, en 
de meestal aanwezige leerproblemen, ook wan-
neer er geen organisch-cerebrale stoornissen 
zijn. Op de lange duur is er in vergelijking met 
niet-mishandelde kinderen sprake van een 
slechte schoolcarriere en beroepsontwikkeling, 
naast een ontwikkeling tot agressieve delinquen-
tie. 
De de-activering van het hechtgedrag van jonge 
kinderen als gevolg van herhaalde ervaringen 
van afwijzing door de moeder (ouder) betekent 
tegelijkertijd een vermijding. De verschuiving 
in het gericht zijn op de moeder als 'attach-
ment figure', betekent namelijk tevens een 
verwijdering van de negatieve gevoelens die 
de moeder steeds oproept. Jonge kinderen 
die op de leeftijd van een tot twee jaar deze 
vermijding van de moeder hadden getoond, 
bleken op de leeftijd van vier tot zes jaar in hun 
gedrag vijandig-afwerend, gelsoleerd, gecombi-
neerd soms met contactstoornissen. Met het 
vermijdingsgedrag van het kind correleerde in 
hoge mate het feit dat de moeder zich sterk af-
gewezen voelt door haar eigen moeder. Deze 
stijl van opvoeden, van omgaan met kinderen, 



lijkt een continuum te vormen van minder 
contactgerichte (een wijze van opvoeden die wij 
ook wel emotioneel verwaarlozen plegen te 
noemen) tot zeer afwijzende en agressieve om-
gang, leidend tot fysieke en/of psychische mis-
handeling van het kind. 

De behandeling van kindermishandeling 

Behandeling 
Het laat zich raden dat de omstandigheid dat 
kindermishandeling werd beschouwd als een 
crisissituatie in een gezin gevolgen had voor de 
aard van de behandeling. De behandeling was en 
is in hoge mate nog steeds gericht op deze 
crisissituatie met de bedoeling veranderingen 
aan te brengen in de gezinsinteracties. De vooral 
steunende en frequente begeleiding voor mis-
handelende ouders werd voornamelijk door 
maatschappelijk werkenden uitgeoefend. 
Psychologen en psychiaters hidden zich in 
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	mindere mate met deze vorm van hulpverlening 
bezig. 
Al direct bleek dat outreaching contact van 
groot belang was (Helfer en Kempe, 1968; 
Crittenden, 1984; Kempe en Helfer, 1972). 
Ook werden projecten opgezet waar ouders en 
kinderen in dagopvang of zelfs dag- en nacht-
opvang verbleven. Gespreksgroepen van Tins-
handelende ouders waren en zijn zeldzaam, out-
dat het een geruime tijd duurt voor mishande-
ling als zodanig bespreekbaar is, zeker in een 
groep. 
Voor de kinderen bleef het ultimum refugium 
een kinderbeschermende maatregel, al of niet 
gevolgd door uithuisplaatsing. Afgezien van op-
name in een ziekenhuis of uithuisplaatsing, als 
directe crisishulpverlening voor het kind, wordt 
voor jonge kinderen vooral gestreefd naar 
plaatsing in creches of kleuterdagverblijven 
(Kempe en Helfer, 1972). Dit heeft het voor-
deel, dat er van daaruit gemakkelijker hulp-
verlening kan worden georganiseerd voor de 
ouders en dat het kind regelmatig geobserveerd 
kan worden. Dit laatste kan het effect hebben 
van sociale controle en alleen al daardoor 
gunstig werken. Het heeft ook het voordeel dat 
de ouder ontlast wordt van het voortdurende 
contact met het kind. Daardoor is ook de nega-
tieve ouder—kind interactie overdag voor 



langere tijd onderbroken en is er minder risico 
voor het kind op een doorbraak van impulsieve 
agressie van de ouders. Green (1978) beschreef 
het effect van `psychotherapeutische interven-
tie', bij een twintigtal lagere-schoolkinderen, 
die ten minste negen maanden duurde. Vijftien 
kinderen toonden een duidelijke verbetering in 
impulscontrole, in cognitieve prestaties en in 
objectrelaties. 
Het aantal mishandelde kinderen, dat aan een 
eigen psychotherapie toekomt, blijkt voorals-
nog niet erg groot. Dit hangt onder andere 
samen met het feit dat verschillende aspecten 
van de mishandelende ouders de behandeling 
van hun kinderen zeer kunnen bemoeilijken 
(Green c.a., 1981). In ieder geval geldt dat voor 
ouders die slecht gemotiveerd zijn tot mede-
werking op basis van afweer van schuldgevoel 
of vanwege een minderwaardigheidsgevoel. Dit 
geldt evenzeer vobr ouders die hun kind vooral 
als slecht beleven en niet als psychisch gestoord 

417 of ziek. Verder ook voor de ouders die bang 
zijn het contact met het kind te verliezen, bij-
voorbeeld ten gevolge van verandering of ver-
betering van het kind door behandeling of van-
wege de rivaliteit met het kind om de bevredi-
ging van de eigen afhankelijkheidsbehoefte ten 
aanzien van hulpverleners. 

Onderzoek naar de resultaten van behandeling 
Er is ook empirisch onderzoek gedaan naar de 
effecten van behandeling. De hiervoor al geme-
moreerde presentatie van drie Franse folluw-up 
onderzoeken had een relativerend effect op de 
zo positieve indruk betreffende de op dat 
congres naar voren gebrachte hulpverlenings-
programma's. Van de betrokken 164 kinderen 
bleken er zes overleden, terwijl slechts een-
derde bij een folluw-up na gemiddeld vier jaar 
opnieuw kon worden opgespoord. Slechts tien 
kinderen hadden zich bevredigend ontwikkeld. 
De anderen vertoonden alle in mindere of meer-
dere mate gedragsstoornissen en vertragingen 
in de ontwikkelingsgang (Straus en Girodet, 
1977). 
Een uitgebreid follow-up onderzoek van 40 
mishandelde kinderen, hun 41 siblings en de 
mishandelende ouders (Lynch en Roberts, 
1982) toonde aan dat de helft van de siblings 
nog probleemkinderen waren. Van de mishan- 



delde kinderen lag dat gedeelte nog hoger, 
namelijk driekwart. En dat, terwijI aan deze 
ouders en kinderen heel wat meer zorg en steun 
was besteed, naar het leek, dan aan de Franse 
kinderen. 
Ook uit een Engels en een Amerikaans 
follow-up onderzoek (Green e.a., 1981; 
Egeland, 1980) kwam naar voren hoe weinig 
kinderen en hun ouders baat vonden bij de 
geboden hulp. In het Engelse onderzoek door-
liep de helft van het aantal kinderen een on-
bevredigende, zo niet emstig gestoorde ontwik-
keling in de onderzochte drie jaar. In het 
Amerikaanse onderzoek viel bij de helft van de 
mishandelende ouders geen significante verbe-
tering ten aanzien van opvoeding van en relatie 
tot mishandelde kinderen te constateren. Uit 
beide onderzoeken bleek dat het met slechts 
een kwart van de kinderen en van de ouders 
beter ging. Dit gelijke resultaat kan niet aan de 
aard van de behandeling toegeschreven worden. 

418 	In het Engelse onderzoek had men de mis- 
handelende ouders en hun kinderen een 
`standaard maatschappelijk werk-begeleiding' 
gegeven, terwijl in het Amerikaanse onderzoek 
de behandelingsmogelijkheden bestonden uit 
begeleiding of psychotherapie voor ouder(s) en 
kind, groepstherapie voor de ouders, huis-
bezoek en telefonische contacten. Deze ver-
schillende hulpverleningsprogramma's hadden 
dus niet geleid tot enig verschil in effect. 
Dat het geringe succes van hulpverlening aan 
organisatorische factoren kan worden toe-
geschreven toont een recent Noors onderzoek, 
ondanks het kleine patientenaantal, overtuigend 
aan. Na ontslag uit het ziekenhuis, waar de 
kinderen met mishandelingsletsels waren opge-
nomen, hadden 86 professionals met de veer-
tien gezinnen contact gehad. Desondanks 
bleken slechts zes ouders en hun kinderen 
adequate hulp te hebben gekregen en vier daar-
van pas na een of twee jaar wachttijd. Onvol-
doende diagnostiek, problemen rond coordi-
natie en cooperatie tussen de verschillende 
hulpverlenende instanties, onvoldoende bekend-
heid met de symptomatologie en/of behande-
ling ervan en ten slotte het burnout syndroom* 

* Het verschijnsel dat men door teleurstellingen en 
frustraties niet langer in staat is zich volledig in te 
zetten voor de hulpverlening. 



bij de hulpverleners zelf, hadden hierbij een rol 
gespeeld. 
In Nederland kwam Wolters tot een dergelijke 
conclusie. Hij pleitte er dan ook voor dat den 
instantie verantwoordelijk zou zijn voor de 
coordinatie en uitvoering van de ,behandelings-
plannen voor mishandelde kinderen op lange 
termijn. 
De gezinsgerichte behandeling van de crisis-
situaties, waarin kindermishandeling zich mees-
tal aan hulpverleners voordoet, heeft er zeker 
toe bijgedragen dat mishandelende ouders vaak 
onvoldoende psychiatrisch werden onderzocht 
en dat onvoldoende werd gedvalueerd in welke 
mate en gedurende welk tijdsverloop deze 
ouders veranderbaar waren in hun opvoedings-
patroon en in hun relatie tot hun mishandelde 
kind. 
Kennis en inzicht ten aanzien van het probleem 
met inzet van hoeveel hulpverlening van welke 
aard de mishandelende ouders z6 zijn te ver- 

419 	•anderen dat hun opvoeding geen blijvend on- 
gunstig effect meer heeft op de ontwikkeling 
van hun kinderen, is nog maarweinig gevorderd. 
Het relatief geringe succes van alle vormen van 
hulpverlening aan mishandelende ouders, 
gemeten naar de ontwikkeling van hun kinderen 
en het eigenlijk nog moeilijker probleem van 
adequate hulpverlening aan de kinderen 
gedurende de jaren van hun ontwikkeling, doen 
de behoefte opkomen aan een meer preventieve 
vorm van hulpverlening. 

Preventie: een nieuwe strategie 
Ouders die tot mishandeling komen zijn door-
gaans pas te identificeren via de mishandelings-
letsels bij hun kinderen. De gestoorde ouder-
kind relaties en de deficiente opvoedings-
praktijken bestaan echter al langer in het gezin. 
Wanneer men vervolgens bedenkt dat de leef-
tijdsgroep van 0-6 jarigen onder de mishandel-
de kinderen nog altijd het grootst is en in 
Nederland onder de bij de vertrouwensarts 
gemelde gevallen ruim 40% bedraagt, alsmede 
het aantal mishandelde 0-2 jarigen tot en met 
1980 het sterkst bleek toe te nemen, dan lijkt 
het voor de hand te liggen al via zwangerschaps-
controles te zoeken naar `risico-gezinnen'. 
Daarmee zou bereikt kunnen worden dat men 
niet achteraf met de kindermishandeling wordt 



geconfronteerd, maar door begeleiding vanaf 
de geboorte van het kind — of zelfs nog daar-
voOr — mishandeling kan voorkomen. Een 
belangrijke kwestie is dan of risicogroepen te 
achterhalen zijn. Dat blijkt inderdaad zo te 
zijn. 
Uit onderzoek in Canada bij primiparae* 
(Broussard en Hartner, 1971) en in Europa bij 
jonge moeders aan wie een verzoek tot een 
abortus was geweigerd (Veenhoven, 1974), was 
gebleken dat factoren als negatieve en/of in-
adequate voorstellingen en verlangens van de 
moeder over haar te verwachten of net geboren 
kind, de moeite die de moeder heeft met de 
acceptatie van haar kind en de duur van die 
problemen, significant correleerden met 
psychische problemen bij die kinderen op de 
kleuterleeftijd en lagere schoolleeftijd, verge-
leken met kinderen van moeders die deze pro-
blemen niet kenden. 
Ook in Amerika en Engeland zijn verschillende 

420 	prospectieve studies opgezet, die ten doel had- 
den groepen moeders te identificeren die een 
verhoogd risico hadden op onvoldoende zorg 
voor en mishandeling van haar pasgeboren kind 
(Egeland, 1980; Gray, 1977; Haynes e.a., 
1984). 
Op grond van een interview met 1400 zwangere 
vrouwen over hun voorstellingen, kennis en 
ervaringen ten aanzien van het opvoeden van 
hun kind, leken bij 273 van hen problemen met 
kinderverzorging en opvoeding waarschijnlijk 
(Altemeijer e.a. 1984). Na de bevalling werd 
deze groep van risico-moeders in een dubbel-
blind onderzoek vergeleken met een even grote 
groep mopders, uit de rest van de 1400 samen-
gesteld. Vijfenzeventig procent van alle in deze 
twee groepen ter kennis gekomen gevallen van 
mishandeling, grove verwaarlozing en groei-
achterstand zonder aanwijsbare oorzaak — 37 
kinderen in totaal — bleek afkomstig uit de te-
voren aangewezen risicogezinnen. De dertig 
mishandelende moeders uit de risicogroep 
vormden twee procent op het totaal van 1400. 
Dit kwam overeen met het te verwachten per-
centage van een tot twee procent voor de be-
treffende ziekenhuispopulatie, een percentage 

* Vrouwen die in verwachting zijn van hun eerste 
kind of dit net gekregen hebben. 



dat ook elders in Amerika geldt voor kinder-
mishandeling in de public health population. 
Het percentage mishandelende moeders uit de 
risicogroep van 273 was 5,9 procent en kwam 
overeen met percentages van gebleken mis-
handeling onder risicomoeders uit andere 
oncierzoeken. 
Betere matching van de groep risicomoeders 
met de groep zonder risico of mishandeling en 
uitgebreider onderzoek van de risicomoeders 
en hun pasgeborenen leidden tot een duidelijker 
profilering van de risicomoeders (Egeland 
1980). Bij folluw-up onderzoek door middel 
van huisbezoek bij de babies uit de risicogroep 
in het eerste jaar bleek bij tien procent sprake 
van kindermishandeling. Gezien het eerder ge-
noemde onderzoek zouden deze gevallen van 
kindermishandeling zonder het huisbezoek lang 
niet allemaal ter kennis van de ziekenhuizen of 
de daartoe aangewezen instanties gekomen zijn. 
Een maar al te bekend fenomeen! 

421 	Overigens bleken observaties tijdens de partus 
en interviews tijdens de neonatale.periode*, 
verricht door verpleegkundigen en medici, ge-
combineerd met moeder—kind observaties, 
prognostisch het meest waardevol te zijn. Pre-
natale gestructureerde interviews en questio-
naires voegden daaraan nauwelijks jets toe. Ook 
de omgekeerde situatie, dus bij uitsluitend 
gebruik van enkele gemakkelijk beschikbare 
demografische en sociale gegevens over aan-
staande moeders, zoals jonge leeftijd, lage 
sociaal-economische status, bekend bij maat-
schappelijk werkenden of andere hulpverleners, 
bleek de profilering van de groep moeders met 
risico op mishandeling van hun kind onvoldoen-
de. Het voorkomen van mishandeling in die 
grogp toonde geen significant verschil ten aan-
zien van de groep moeders met een laag tot 
geen risico op mishandeling. 
Mishandeling komt onder tienermoeders bedui-
dend vaker voor dan normaal verwacht kan 
worden (Simkins, 1984; Phipps-Yonas, 1980). 
Dit gegeven wordt doorgaans toegeschreven 
aan de emotionele onrijpheid van tienermeisjes 
ten opzichte van het moederschap. Gezien de 
epidemiologische gegevens betreffende tiener-
moeders moet men zich afvragen of het krijgen 

* Periode kort na de geboorte. 



van een kind op die leeftijd, dus het ontbreken 
van zwangerschapspreventie en het niet over- 
gaan tot abortus, niet moet worden be- 
schouwd als indicatie voor een hoog risico op 
kindermishandeling [de groep met de lager 
sociaal-economische levensomstandigheden, 
met een eigen gestoorde ontwikkeling wat 
betreft agressieregulatie en het ontwikkelen 
van sociale contacten, met als gevolg hiervan 
deficiente opvoedingscapaciteiten]. Hoewel 
beduidend minder dan in Amerika is het aantal 
tienerzwangerschappen in Nederland, in dit 
licht bezien, toch nog verontrustend groot. 
Het aantal onderzoeken naar risicomoeders is 
groot genoeg om te spreken van een consensus 
betreffende de mogelijkheid om zwangere 
vrouwen aan te merken als al of niet behorend 
tot een groep met hoog risico op kindermis-
handeling. Deze identificatie echter is pas 
mogelijk door systematisch daarop gericht 
onderzoek tijdens en na de geboorte 

422 	van het kind. Het voorkomen van zes tot tien 
procent kindermishandeling juist ten aanzien 
van zo kwetsbare babies is hoog genoeg om een 
dergelijk preventief onderzoek te verrichten. 
Of het mogelijk zal zijn om daarmee ook werke-
lijk preventie te kunnen bedrijven en kindermis-
handeling te voorkomen is echter een ander 
probleem. Vooralsnog is slechts een onderzoek 
gepubliceerd over de resultaten van preventie 
(Fontana, 1978). Het bleek mogelijk om 
ernstige mishandelingsletsels bij babies van een 
groep van 25 risicomoeders te voorkomen. 
Bij vijf babies van een even grote en goed verge-
lijkbare, maar niet extra begeleide groep risico-
moeders kwamen letsels die leidden tot opname 
van de baby we! voor. De aard en de intensiteit 
van de extra begeleiding, gecombineerd met het 
felt dat dit project werd uitgevoerd door het zo 
toegewijde en deskundige team van Kempe, 
leidt tot de wat pessimistische gedachte dat een 
dergelijke inzet niet zo snel door te voeren zal 
zijn. 
Bovendien bleek de geboden hulp niet voldoen-
de om de kleine ongelukjes, waarvoor medische 
zorg nodig bleek, te voorkomen. Dergelijke 
ongelukjes kwamen eveneens voor in de niet 
begeleide risicogroep (in beide groepen te 
zamen 22 kinderen, gedurende een tijdperk van 
17 maanden). Ter vergelijking: slechts bij 2 



kinderen uit een even grote en goed vergelijk-
bare groep moeders met een laag risico op 
kindermishandeling deden zich soortgelijke 
ongelukjes voor. Dit onderzoek geeft aanleiding 
tot de veronderstelling dat efficiente verzorging 
en opvoeding van de risicomoedem slechts 
beinvloedbaar zijn ten aanzien van ernstige mis-
handeling. Dit is overigens belangrijk genoeg, 
gezien de mortaliteit en morbiditeit van het 
syndroom. Maar de gevolgen van de bij de 
moeders bestaande slechte agressieregulatie, 
geringe empathie en/of relatievorming met het 
kind, inadequate verwachtingen en/of deficien-
te opvoedingspraktijken, bleven dus herken-
baar, ondanks de hulpverlening. 

Discussie 
Gedurende de laatste twintig faar zijn zowel de 
herkenning van als de hulpverlening aan mis-
handelende ouders en hun mishandelde kinde-
ren zeker verbeterd. De inspanningen, nodig 

• 423 	voor de opvang van deze gezinnen, moeten 
echter met volharding worden voortgezet en 
uitgebreid. Daarbij moet het accent nog meer 
worden gelegd op het `outreachting' contact 
van de hulpverleners aan deze gezinnen. Meer 
aandacht zou moeten worden gegeven aan 
tienermoeders en een-ouder-gezinnen. 
Het is nog maar de vraag of vroege herkenning 
en behandeling van kindermishandeling bij-
voorbeeld gunstig beinvloed zou kunnen wor-
den door een wetgeving die Nederlandse artsen 
zou verplichten het vermoeden van kindermis-
handeling te melden. Immers, daar waar 
meldingsplicht bestaat, zoals in Amerika, houdt 
een aantal artsen zich daar toch niet aan. 
Het blijft echter de vraag of er niet meer of 
andere activiteiten ontwikkeld zouden moeten 

• worden om het aantal potentiele ouders dat tot 
'aversive, abnormal parenting' geneigd is, zo 
klein mogelijk te houden. Mishandelde en 
emotioneel verwaarloosde kinderen zullen 
steeds een beroep doen op de hulpverlenings-
instituten, op grond van hun kwetsbaarheid en 
psychische stoornissen, hun school- en op-
leidingsproblemen, hun neiging tot agressiviteit 
en criminaliteit en, zelf eenmaal volwassen en 
ouders geworden, hun herhaling van de op-
voedingspatronen van hun ouderlijk gezin. In 
dit licht bezien zou men zich misschien moeten 



afvragen in hoeverre mishandelde kinderen niet 
vaker door anderen dan hun ouders zouden 
moeten worden opgevoed, dan nu nog steeds 
als ultimum refugium het geval is. 
Moeilijk ook blijft de behandelingsplanning 
voor deze groep kinderen wat betreft de om- 
yang en de duur van de hulpverlening. 
Continniteit, coordinatie en samenwerking zijn 
vereist wanneer hulpverlening voor deze kinde-
ren werkelijk effect wil sorteren. Al met al 
een opgave die in deze tijden van bezuiniging 
politieke besluitvorming vereist. 
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Intra-familiale agressie bij een 
kinderpsychiatrische populatie 

door dr. J. J. P. Hendrickx* en prof. dr. H. van 
Engeland** 

Op onze polikliniek voor Kinder- en Jeugd-
psychiatrie verzamelen wij vrij veel informatie 
over kinderen en hun gezinnen. Dit materiaal 
hebben we gebruikt voor een klinisch descrip-
tief onderzoek met de volgende vraagstelling: 
bestaat er bij deze populatie een bepaald type 
kinderen en een bepaald type gezinnen, waar-
bij agressie speciaal voorkomt? Om deze vraag-
stelling te beantwoorden vergelijken wij (op een 
aantal kind- en gezinsgebonden items) de 
populatie waarbij agressie wel voorkomt met de 

427 	̀niet-agressieve' populatie (1). Vervolgens 
presenteren we als illustratie van onze onder-
zoeksgegevens een drietal gevalsbeschrijvingen 
waarbij agressie behoort tot het (tijdelijk) om-
gangsrepertoire van kinderen en/of ouders (2). 
Tot slot onderbouwen we in de discussie onze 
klinische indrukken met data uit andere onder-
zoeken, zodat de algemene geldigheidswaarde 
van dit onderzoek toeneemt (3). 

Vergelijking agressieve met niet-agressieve 
populatie 
De kinderen die op onze polikliniek worden 
aangemeld, zijn niet representatief voor de 
doorsnee bevolking. Met name de kinderen en 
gezinnen die met justitie in aanraking zijn geko-
men en de allochtonen zijn ondervertegen-
woordigd. 
Meer dan de helft van de aangemelde kinderen 
hebben reeds eerder hulpverlening van een 
tweedelijns instantie gehad. Dat impliceert dat 
vaak gevraagd wordt om een 'second opinion' 
of om een speciale behandelvorm. Daartoe is 
een uitvoerig diagnostisch onderzoek vereist. 

* De auteur is universitair hoofddocent gezinstherapie, 
afdeling Kinderpsychiatrie van de Rijkuniversiteit te 
Utrecht. 
** De auteur is hoogleraar Kinderpsychiatrie, Rijks-
universiteit te Utrecht. 



Dit onderzoek beperkt zich niet alleen tot het 
• kind doch richt zich ook op het functioneren 

van de andere gezinsleden. Daartoe verzamelt 
de arts-assistent (psychiater in opleiding) de 
volgende gegevens: 
— inventarisatie van klacht en ontstaan van de 
klacht 
— ontwikkelingsanamnese van het kind 
— voorgeschiedenisgegevens van beide ouders en 
gegevens over huwelijks- eq. gezinsleven 
— schoolinformatie over het desbetreffende 
kind 
— kinderpsychiatrisch onderzoek; 
— daar waar nodig (omdat wordt ingeschat dat 
op dat gebied specifieke problemen liggen) uit-
voerig psychologisch en didactisch onderzoek 
— observatie en taxatie van het huidige functio-
neren van het gezinssysteem van het kind 
(gezinsdiagnostiek); 
Deze grote hoeveelheid gegevens wordt 
gekwantificeerd door scores op een status 

	

428 	praesens formulier dat 120 items bevat; demo- 
grafische gegevens, gegevens over de hulp-
verleningsgeschiedenis, gegevens over het 
functioneren van het gezin; symptoomscores en 
gegevens over relatiestoornissen. 
Bovendien classificeert de arts-assistent, wiens 
oordeel getoetst wordt aan dat van een senior-
staflid, ieder volgens DSM-111*. De in dit onder-
zoek gepresenteerde data zijn gebaseerd op een 
klinisch oordeel. Over de betrouwbaarheid kun-
nen we geen uitspraken doen. Een aantal items 
van het status praesens formulier luidt als volgt: 
vernielzucht; met boze opzet schade toe-
brengen; sexueel wangedrag (aanranding); 
vechten; ruziemaken; agressiviteit ed.; geweld-
dadige aanval; gebruik van wapens, ncersteken, 
bijtende stoffen; mishandeling van kind door 
ouders. 
lndien het kind op een van deze items positief 
beoordeeld wordt, rekenen wij het kind tot 
onze onderzoeksgroeP waarin sprake is van 
intra-familiale agressie. 
De gegevens van 259 patienten die zich in 1984 
op onze polilcliniek aanmeldden, werden geana-
lyseerd. 43 patienten (16% van de polikliniek 

* Diagnostic and Statistic Manual of Mental Diseases, 
het Amerikaans psychiatrisch classificatiesysteem dat 
overal gebruikt wordt. 



populatie) bleek tot de bovengedefinieerde 
onderzoeksgroep te behoren (zie tabel 1). De 
onderzoeksgroep bevatte meer jongens dan 
meisjes (2 : 1). De sex-ratio binnen de onder-
zoeksgroep verschilt niet van de sex-ratio van de 
totafe populatie. 

Tabel 1. Verdeling naar sexe 

Jongens 	145 	67 	31 	72 
Mcisjcs 	71 	33 	12 	28 

Totaal 

Met betrekking tot de aard van de agressiviteit 
(zie tabel 2) kan gesteld worden dat bij ongeveer 
een kwart van de onderzoeksgroep de agressie 
gericht is op objecten (vernielzucht), en meer 

429 	dan de helft van de kinderen zijn agressie op 
anderen personen richt (veelal brusjes). 
Vijf kinderen werden door hun ouders mis-
handeld (battering). 

Tabel 2. Type agressie 

Vernielzucht 	10 

Vechten, ruzie maken 25 
Sexuccl wangedrag 	1 
Gewelddadige aanval 	2 
Mishandeld worden 	5 

Totaal 	 43 

Niet-agressief 	lntra-fam. agressief 

abs. 	perc. 	abs. 	perc. 

216 100 	43 	100 

De verdeling naar leeftijd, de verdeling naar 
duur van de psychiatrische stoornis zoals 
geclassificeerd in DSM-III, de verdeling naar het 
type van onderwijs dat door het kind gevolgd 
werd en de verdeling naar eerder genoten hulp-
verlening vertoonden geen opvallende verschil-
len tussen proefgroep en totale populatie. Zoals 
reeds gezegd, ongeveer de helft van de populatie 
had reeds eerder hulpverlening genoten; meer 
dan de helft van de kinderen had een stoornis 
die bij aanmelding reeds langer dan twee jaar 
bestond. 
De kinderen uit de onderzoeksgroep behoorden 
opvallend vaak tot Intacte' gezinnen; kinderen 
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uit een-ouder- en stiefgezinnen zijn onder-
vertegenwoordigd (zie tabel 3). Met betrekking 
tot de plaats in de kinderrij zijn enige kinderen 
onder- en oudste kinderen oververtegenwoordigd 
(zie tabel 4). 

Tabel 3. Verblijf bij ouders, c.q. elders 

abs. 	perc. 	abs. 	perc. 

Vader en 
moeder 	119 	57 	30 	71 
Elders 	91 	43 	12 	29 

Totaal 210 100 	42 	100 

Chi. square (1) = 2.575 P = .1049 

Tabel 4. Plaats in de kinderrij 

Totaal 

Chi.square ( ) = 5.775 P = .1224 

Niet-agressief 	Intra-fam. agressief 

Niet-agressief 	Intra-fam. agressicf 

abs. perc. 	abs. 	nem. 

Oudste 	73 	35 	21 	49 
ongste 	80 	38 	15 	35 

Midden 	29 	14 	6 	14 
Enig 	 28 	13 	1 	2 

210 100 	43 	100 

Het opleidingsniveau van de ouders nit de 
onderzoeksgroep vertoont de tendens om lager 
(ongeschoold of lagere beroepsopleiding) te 
zijn dan dat van de ouders nit de vergelijkings-
groep. Wat de intelligentie van de kinderen 
betreft, is 21% uit de onderzoeksgroep zwak-
begaafd of debiel tegen 8% van de vergelijkings-
groep. 
Van een groot aantal kinderen is het IQ on-
bekend; onderzoekers schatten dan in dat deze 
kinderen normaal begaafd zijn. Specifiek 
psychologisch onderzoek is dan niet nodig 
(zie tabel 5). 



Tabel 5. Intelligentie kinderen 

Totaal 

Chi. square (5) = 14.338 P = .0141 

Niet-agressief 	Intra-fam. agressief 

abs. 	perc. 	abs. 	perc. 

	

>100 	63 	29 	16 	38 

	

85-99 	31 	14 	7 	16 

	

<70 	17 	8 	9 	21 
Onbekend 	105 	49 	11 	25 

259 100 	43 	100 

Scoring van de onderzoeker op de bijkomende 
psychosociale omstandigheden levert de volgen-
de relevante gegevens op. Agressie treedt vaak 
op in gezinnen, waar een ouder gezinslid dan 
het kind (broer, zus, ouders) een evidente 
psychische stoornis heeft. Tevens groeien kin-
deren uit de onderzoeksgroep vaker op in gezin-
nen, waarbij sprake is van disharmonische 

431 gezinsrelaties. Bij de helft van de gezinnen is 
er een zeer gespannen verhouding tussen de 
ouders. 
Met betrekking tot de DSM-III classificatie leert 
tabel 6 ons dat 23 kinderen nit de onderzoeks-
groep (meer dan 50%) als `externalizer' valt te 
beschouwen (I). Met `externalizers' bedoelen 
we aan te geven kinderen die een slechte im-
pulscontrole hebben en snel tot acting-out ge-
drag vervallen bij stress. Zij zijn druk, over-
beweeglijk en slecht geconcentreerd en verto-
nen een neiging tot anti-socialiteit. Nadere 
studie leerde ons dat op de totale populatie 70 
kinderen (ruim 20%) als externalizers te 
betitelen waren. In de onderzoeksgroep zijn 
externalizers dus duidelijk oververtegenwoor-
digd. 
Tien kinderen (23%) vertoonden 'internalizing' 
gedrag (II). Angst, depressiviteit, geremdheid 
en functionele klachten in de somatische sfeer 
staan hier op de voorgrond. Het percentage 
internalizers in de onderzoeksgroep week niet 
essentieel af van het percentage internalizers 
van de totale populatie (28%). Zes kinderen 
bleken volgens de DSM-III psychotisch te zijn 
(17% III). Dit percentage ligt hoger dan het 
percentage psychotische kinderen uit de totale 
populatie, dat namelijk 4,8% bedraagt. 



Tabs?" 6. Classificatic DSM-III 

Aandachtstekortstoornis 	3 
Gedragsstoornis 	 12 	1 
Oppositionele stoornis 	8 

Uysthyme stoornis 	 4 
Vermiplingsstoornis 	 1 
Separatie-angst 	 1 
Obsessie of compulsieve 
stoornis 	 1 
Atypische eetstoornis 	1 
Function°le enuresis 	2 

Psychose 
Algernon° ontwikkelings-
stoornis 

5 

Uitgestelde diagnose 	3 

Totaal 	 43 

II 

III 

Concluderend dringt zich, naar aanleiding van 
de bestudering van de status praesens-gegevens 
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	van de onderzoeksgroep het volgende beeld 
aan ons op: 
— De ineerderheid van de kinderen uit de 
onderzoeksgroep zijn externalizers. Deze cate-
gorie is in vergelijking met de totale populatie 
in onze groep oververtegenwoordigd. 
— De meerderheid van de kinderen nit de 
onderzoeksgroep groeit op in gezinnen met veel 
stress; in jets minder dan de helft bleek een der 
gezinsleden een psychische stoornis te hebben. 
Bij de helft van de kinderen nit de onderzoeks-
groep was en sprake van disharmonische gezins-
relaties. 
— Het opleidingsniveau van de ouders van de 
kinderen nit de onderzoeksgroep was duidelijk 
lager dan dat van de totale populatie; meer 
dan 20% van de kinderen uit de onderzoeks- 
groep functioneerde op zwak-begaafd of debiel 
niveau, een percentage dat twee keen zo hoog 
is als het percentage zwak-begaafde en debiel 
functionerende kinderen in de totale populatie. 

Gevalsbeschrijvingen 
Meer dan de helft van de kinderen (zie tabel 6) 
horen tot de `externalizers'. Bij de bestudering 
van de voorgeschiedenissen van deze kinderen 
viel ons op dat deze groep kinderen al heel 
vroeg door vader of moeder als moeilijk, lastig 
en je-onmachtig-makend beleefd wordt. Dat 
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geldt zowel voor de kinderen die agressiviteit 
vertonen, als voor hen die door hun ouders 
agressief bejegend worden (mishandeld wor-
den). De eerste en de tweede gevalsbeschrijving 
is bedoeld ter illustratie van deze ontwikkelings- 

• gang: 
De kinderen met Internalizing'-problematiek 
worden over het algemeen in de baby-, peuter-
en kleuterjaren als niet-problematisch ervaren. 
Pas als invoegen bij activiteiten met leeftijd-
genootjes aan de orde komt (dus invoegen in 
het tweede en derde milieu), blijken deze 
kinderen te disfunctioneren. Bovendien zijn 
de ouders niet in staat dit disfunctioneren te 
verhelpen. Ervaringen buiten het gezin leiden 
tot toestanden in het gezin die ouders on-
machtig maken. Mutatis mutandis kan dit 
patroon ook ontdekt worden bij kinderen die 
in de puberteit voor het eerst psychotisch 
werden. De derde gevalsbeschrijving is als voor-
beeld voor zo'n ontwikkelingsgang bedoeld. 

a. Casus: kind met gedragsstoornis 
Bert is een 12-jarige jongen, die aangemeld 
werd in verband met gedragsproblematiek 
(agressiviteit, stelen, liegen, vernielzucht). Het 
gezin bestaat uit moeder, Bert en zijn zus 
(negen jaar). Vier jaar geleden scheidden de 
ouders. Een jaar later ging vader weer samen-
wonen met moeder. 

Zwangerschap en perinatale* periode van Bert 
verliepen normaal. De motorische en cognitieve 
ontwikkeling was eveneens ongestoord. Wel 
vertoonde Bert vanaf het begin voedingsstoor-
nissen: hij bleef ook in de peuter- en kleuter-
tijd een moeilijke eter, die regelmatig spuugde 
en rumineerde. Een en ander (post of propter) 
leidden tot spanningen tussen de ouders: 
vader vond dat moeder het eten er in moest 
proppen en moeder weigerde dat. Toen moeder 
in verwachting raakte van het zusje, ontstond 
bij Bert een secundaire enuresis nocturna.** 
Over de hantering van dit probleem kregen de 
ouders ruzie. Vader gaf Bert veel slaag, bij voor-
keur met een liniaal. Als Bert huilde, dan bleef 

* Periode rondom de zwangerschap. 
** Kinderen die eerst zindelijk zijn geweest maar later 
weer onzindelijk worden. 



vader doorslaan. Moeder, die volgens vader te 
slap en te toegeeflijk was, gruwde ervan. 
Op school waren geen grote problemen. Bert 
bezocht een normale lagere school maar had 
wel een leerachterstand van een jaar. Flij trok 
niet met andere kinderen op. Toen Bert 8 jaar 
was, scheidden de ouders na een huwelijksleven 
van voortdurende ruzie. Het scheidingsproces 
voltrok zich binnen een paar weken. Moeder 
kreeg de voogdij over de kinderen, die een 
weekend per drie weken hun vader opzochten. 
Deze laatste onthaalde de kinderen op speel-
goed en tochtjes, maar tracteerde Bert ook op 
flinke klappen. loch ging Bert, die zelf van 
moeder mocht beslissen, met enige aarzeling op 
vaders aanbod in om bij hem te gaan wonen. 
Het verblijf werd een fiasco. Na enkele maan-
den legde moeder zich eens te meer neer bij 
Berts beslissing om bij haar te blijven. Dit 
gebeurde buiten medeweren van vader, die 
wraak nam door aanvankelijk Berts spullen 

434 	hi] zich te houden. Op de dag van zijn terugkeer 
sloeg Bert bij moeder alles kort en klein. Ook 
daarna bleef hi] gedragsproblemen geven. Hi] 
plaste in bed, stal regelmatig, bog en pestte. 
Moeder kon hem niet aan en deed dan een 
beroep op vader, die hem tijdelijk tot bedaren 
kon brengen. Voor vader was dit de aanleiding 
om weer samen te gaan wonen met zijn ex-
vrouw en kinderen. Dit nam niet weg dat de 
situatie regelmatig zo hoog opliep, dat ouders 
en kind op den duur opnieuw instemden met 
een plaatsing in een orthopedagogisch internaat. 
Deze plaatsing werd geen succes: door zijn op-
stelling kreeg Bert de agressie van de andere 
kinderen over zich heen en zelf reageerde hij 
zich af op de minder weerbare kinderen of hi] 
liep weg naar huis. De ouders, vooral de 
moeder, zijn ten slotte bezweken voor Berts 
druk en hielden hem na de derde ontvluchting 
thuis. ben de problemen thuis weer toenamen, 
wendden ze zich opnieuw tot onze kliniek. 

Bespreking 
Gedragsproblematiek van kinderen wordt vaak 
in stand gehouden door de volgende gezins-
configuratie (Haley, 1973,1978: Flendrickx, 
1980). Een ouder, vaak de moeder, heeft een 
ambivalente houding tegenover het kind. Ener-
zijds heeft ze medelijden met haar kind, dat bij- 



voorbeeld gepest wordt door leeftijdsgenoten of 
geslagen wordt door vader. Anderzijds is ze 
boos op dit zelfde kind, dat zich niet kan of wil 
conformeren aan de gezinsregels. Deze ver-
strengeling van medelijden en boosheid vormt 
de bdsis voor een weinig consequente opvoed-
kundige attitude. 
Moeders, die in een dergelijk interactiepatroon 
verzeild raken, geloven op den duur niet meer 
dat het kind een verzoek of bevel zal opvolgen. 
Vaak koppelen ze reeds aan hun verzoeken, 
zelfs vooraleer het kind heeft kunnen reageren, 
dreigingen of smeekbeden. Daarmee delen ze 
indirect mee dat zij er van uitgaan dat hun kind 
niet zal gehoorzamen etcetera. Volgens 
Johnson en Szurek (1952) ontstaan binnen 
deze context de superego-lacune bij het kind. 
Het kind op zijn beurt voelt moeders ambi-
valentie aan en maakt van deze kennis gebruik 
om aan een aantal eisen te ontkomen; in dit 
geval bijvoorbeeld verblijf bij vader of de op- 

435 	name. In een dergelijke context leren kinderen 
dat zij met beloften van beterschap voor de 
toekomst en met tranen de gevoelens van hun 
moeders kunnen bespelen. 
De andere ouder, meestal de vader, zal zich of 
distantieren of die aspecten, die hij mist in de 
opvoedkundige attitude van de partner, in 
praktijk brengen. Dergelijke vaders nemen ge-
woonlijk een uitgesproken normatieve houding 
in en beseffen nauwelijks wat er in hun kind 
omgaat. Zij staan ook veroordelend tegenover 
het kind. Zij plegen vooral hun toevlucht te 
zoeken in maatregelen, die vaak omgekeerd 
evenredig zijn aan de zwaarte van het `vergrijp'. 
Zij delen dan lichamelijke straffen uit, waar-
tegen de partner meestal bezwaren heeft. 
Voorbeelden in deze casus zijn het eten erin 
proppen, slaan met een lineaal en doorslaan tot 
Bert ophoudt met huilen. 
Typisch voor dergelijke gezinsverhoudingen is 
dat ieder het eigen aandeel in de interactie 
benoemt als het onontkoombaar gevolg, terwijl 
het aandeel van de ander als oorzaak bestem-
peld wordt. Moeder kan niet anders dan Bert 
in bescherming nemen (thuis houden), omdat 
vader slaat of de jongens in de inrichting Bert 
pesten. Vader daarentegen vindt dat hij paal en 
perk moet stellen aan Berts gedrag, omdat 
moeder dit nalaat.en Bert voor galg en rad zou 



opgroeien. Bert vernielt huisraad en steelt om-
dat vader en moeder hem in de steek laten. . 

b. Casus: kindermishandeling 
Het gezin bestaat uit moeder, Marianne (5 jaar) 
en Marcella (31/2 jaar). De ouders zijn reeds 
drie jaar gescheiden op initiatief van moeder. 
Moeder is op 18-jarige leeftijd' getrouwd. Vanaf 
het begin van het huwelijk waren er veel 
spanningen tussen de echtgenoten, waarin ook 
vaders ouders zich mengden. Marianne werd 
geboren na een voorspoedige zwangerschap en 
een normale partus. Ze groeide goed, haar 
motorische en cognitieve ontwikkeling was 
adequaat. Ze werd zindelijk op twee-jarige leef-
tijd. Het zusje Marcella is 11/2 jaar jonger. Zij 
was een zevenmaands couveusekindje, dat met 
de sectio caesarea in het ziekenhuis ter wereld 
kwam. Ze woog toen slechts 1600 gram. De 
partus kwam op gang tijdens een ruzie van 
moeder met haar schoonouders. Moeders water 

436 	brak en na opname in het ziekenhuis bleek de 
zwangerschap niet 'anger te continueren. 
Zowel door de gespannen huwelijkssituatie als 
door het onvermogen om de beide kinderen te 
verzorgen, werd moeder depressief. Moeder 
beschreef Marcella als een prikkelbaar, onrustig 
en huilerig kind en ook Marianne eiste moeders 
aandacht voortdurend op. Het huwelijk leed 
met name onder de sexuele problemen: volgens 
moeder wilde vader veel te vaak vrijen. Op den 
duur kon ze zijn avances helemaal niet meer 
verdragen en voelde ze zich continu door vader 
belaagd. In die tijd begon Marianne slaap- 
problemen te vertonen. Zij kwam dan vaak naar 
het bed van de ouders en sliep daar de rest van 
de nacht. Aanvankelijk fungeerde zij als de 
beschermengel van moeder tegen vader, maar 
na een tijd trok deze zich niets meer aan van 
Mariannes aanwezigheid. Marianne was toen 
getuige van de ruzie en de eventuele vrijpartijen 
tegen moeders zin. Nadat vader vertrokken was, 
hielden haar slaapproblemen op. 
In deze zelfde depressieve periode begon 
moeder Marcella te mishandelen. Nadat vader 
het gezin verlaten had, besprak ze dit met de 
huisarts en werd tot pleeggezinplaatsing beslo-
ten. Marcella zal nog twee jaar in dat gezin 
blijven. Moeder en Marianne zien haar eenmaal 
per week. Na de uithuisplaatsing van Marcella 



kreeg Marianne opnieuw slaapproblemen. De 
beide kinderen ontmoeten hun vader eens in de 
veertien dagen en de voormalige echtgenoten 
vermijden het contact met elkaar. Moeder kan 
het alleen-zijn slecht verdragen: zij heeft het 
contact met haar ouders, dat na haar. huwelijk . 
verbroken was, hersteld. Zij heeft ook een 
relatie met een vriend, waarmee ze niet samen-
woont. 

Bespreking 	- 
Couveusekinderen vormen vaak een zware 
belasting voor hun ouders, en vooral voor hun 
moeder. Voeding en verzorging van deze kinde-
ren verlopen moeizaam en hechtingsprocessen 
komen moeilijk tot stand. Deze problematiek, 
gevoegd bij de jonge leeftijd van deze moeder, 
de niet geringe spanningen in het huwelijk en 
de daaropvolgende scheiding, de slechte in-
bedding in de sociale context en ten slotte de 
reactieve slaapproblematiek van Marianne 
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	gingen de draagkracht van deze moeder ver te 
boven: zij werd depressief. 

• Een kenmerk van depressieve moeders is 
hun inactiviteit, hun weinig open staan voor 
prikkels vanuit hun omgeving. Als Marcella al 
niet huilerig was als gevolg van haar premature 
geboorte, dan zou zij het waarschijnlijk 
geworden zijn. Baby's hebben geen andere 
mogelijkheden om noodsignalen uit te zenden 
naar hun te weinig beschikbare moeders. 
Peuters, kleuters en lagere school-kinderen 
kunnen hier nog een schepje bovenop doen: 
zij ontwikkelen vaak gedragsproblemen. Dit 
is het geval bij ongeveer 50% van de kinderen 
van depressieve ouders (Weissman en Paykel, 
1974). Een effectieve methode voor een kind 
om moeders depressie te doorbreken is het 
vertonen van lastig gedrag (Hendrickx en Oei, 
1984). Vooral als het kind herhaaldelijk zeurt 
en agressief is tegen broertjes of zusjes moet 
de moeder al fors depressief zijn, wil ze alles 
aan zich laten voorbijgaan. Deze interactie-
cyclus kan als volgt schematisch voorgesteld 
worden: 



kind rustig 

rnoeder depressief 

moeder treedt op 

kind Lustig 

Bovengetekende cirkel suggereert dat er geen 
verandering optreedt. In feite gaat het om een 
spiraalvormig, escalerend proces: kinderen 
worden steeds lastiger, omdat hun m6eders 
anders niet bereikbaar zijn. En moeders moeten 
in toenemende mate naar hardere middelen 
grijpen om dit lastig gedrag te kunnen inperken. 
Onze visie stemt overeen met die van Lorber et 
al (1984). Op basis van in-vivo gedragsobser-
vaties, die gescoord werden met behulp van 

438 	de 'Family Interaction Coding System' (Patter- 
son et al, 1978) vonden zij dat mishandelende 
moeders vijfmaal meer aversieve gedragingen 
vertoonden dan normale moeders. Aversieve 
gedragingen waren negeren, afkeuren, smeken, 
dreigen, schreeuwen etc... Slaan en mishande-
len liggen in het verlengde hiervan. Deze studie 
was eon replicatie van twee reeds eerder gedane 
studies, die dezelfde resultaten opleverden. 
Deze gang van zaken tast het zelfvertrouwen 
van due moeders aan, laat hun schuldgevoelens 
toenemen en werkt de depressie in de hand, 
waarop de kinderen dan weer reageren met 
lastiger gedrag enzovoort. 
Uiteraard spelen de vaders en ook de andere 
kinderen eon belangrijke rol bij dit conglome-
raat van mishandeling en depressie. In vele 
gezinnen gaan de relatief gezonde kinderen 
lastig gedrag vertonen. Dit maakt het voor 
moeders nog moeilijker om met normale mid- 
delen greep te krijgen op de kinderen. 
Dit is niet het geval in deze casus. We! speelde 
Marianne eon belangrijke- rol in de ouder-
problematiek tijdens en na het huwelijk: eerst 
werd zij moeders sexuele beschermengel door 
haar slaapproblemen en later fungeerde zij als 
moeders gezelschapsdame door haar separatie-
angst. 
Kenmerkend voor depressieve patienten is het 



gebrek aan `sociaal support'. De op hun gezin 
betrokken vaders gaan (tijdelijk) overfunctio-
neren: zij nemen dan moeders taken over en 
bekrachtigen daarmee de inactiviteit. Andere 
vaders nemen afstand van hun gezinsleven, bij-
voorbeeld door zich op het werk te storten. 
Deze vader verliet zijn gezin. 

c. Casus: psychose 
Peter is een 16-jarige jongen, die op eigen 
verzoek door de huisarts naar onze polikliniek 
is verwezen. De diagnose luidde: atypische 
psychose. Het gezin bestaat verder uit de beide 
ouders en een zus, die een jaar jonger is. 
De ontwildceling van Peter verliep normaal. Als 
kleuter was hij onzeker, gevoelig en eigenwijs 
zonder overigens echt op te vallen. Op de 
lagere school vonden de leerkrachten hem een 
piekeraar: hij kwam weinig voor zichzelf op, 
liet zich gauw speelgoed afbakken. Als hij 
kritiek op zijn gedrag kreeg, probeerde hij dit 

439 	te veranderen. Hij had geen vaste vriend, speel- 
de wel samen met wisselende kinderen. Over 
sexuele voorlichting wilde hij niets horen, ging 
na het voetballen niet onder de douche met 
leeftijdsgenoten en heeft wel eens opmerkingen 
gemaakt over zijn kleine piemeltje. 
Op de middelbare school namen de problemen 
toe. Door zijn neiging tot precisie kreeg Peter 
zijn werk maar voor de helft af. Hij werd.dan 
woedend en kon zijn fouten niet toegeven. 
Peter zonderde zich ook meer af van zijn 
leeftijdsgenoten. Hij werd in toenemende mate 
verlegen en durfde niemand meer in de ogen 
te kijken. In zijn vrije tijd is hij vaak alleen: 
hij vist en wandelt met de hond. Hij verdraagt 
het niet om aangeraakt te worden en klaagt 
wel eens over pijn in de knieen, die volgens de 
ouders komt van spanning. Als hij thuiskomt 
van school, praat hij vaak even met moeder om 
de spanningen wat kwijt te raken. Hij is ook 
veel met zichzelf bezig, bekijkt zichzelf 
geregeld in de spiegel. 
De toenmalige diagnose luidde een angstig 
depressief syndroom bij een jongen met een 
borderline persoonlijkheid. Om verder afglijden 
in een psychose te voorkomen werd een 
opname in een jeugdpsychiatrische kliniek 
geadviseerd. Noch de ouders noch Peter konden 



zich verenigen met dit advies en het contact 
werd verbroken. 
E'en jaar later rneldden de ouders zich opnieuw 
aan. Peter was afwezig: hi] wilde niets meer met 
psychiaters te maken hebben. Hij was inmiddels 
gezakt voor zijn eindexamen MAVO en besloot 
her staatsexamen HAVO te halen. Uiteraard 
mislukte dit ook. 
Naar school gaat hij onregelmatig, dit wit zeg-
gen, meer that dan wel. Hi] blijft in zijn bed 
liggen of gaat vissen. Als vader hem uit bed 
mobeert te halen dan stuit hij op hevig verbaal 
en fysiek verzet van Peter. Daarom heeft vader 
zikt pogingen gestaakt. Peter loopt zwijgend 
het huis door, kan tijdenlang rondjes maken 
fond de tafel en met het hoofd schuren tangs 
de rnuur. Op waarom-vragen reageert hi] met 
'dal' 'poet'. Meestal keert hi] zijn vader letterlijk 
de rug toe. Als moeder, die zich in toenemende 
mate machteloos en ongerust voelt, toch met 

' 	hem probeert te praten, krijgt zij meestal een 
440 	scheldkannonade naar haar hoofd. Ook 

schfoomt Peter niet met vazen, radio etcetera 
te gooien. Als vader, die dan te hulp gerocpen 
wordt hem dreigt uit huis te plaatsen, worden 
deuren en ramen ingetrapt. Bovendien krijgt 
hi] nog een conflict met zijn vrouw, die deze 
dreigingen onacceptabel vindt. De situatie is 
dermate hoog opgelopen, dat de buren — wier 
kinderen angstig werden — verschillende keren 
de politic ingeschakeld hebben. Op de pogingen 
van de kinderpsychiater om via de telefoon 
contact op te nernen met Peter reageerde deze 
laatste zeer verward. Enerzijds kwam een 
jongen aan het toestel, wiens gedachtengang 
versneld associatief en incoherent was. Ander-
zijds kon hij minutenlang `toedeloe' door de 
telefoon zeggen. Hij liet ook stiltes vallen van 
drie minuten en deelde en passant mee dat zijn 
ouders en zijn zus hem mishandelden. Beter 
worden vroeg enige tijd: hi] zou er zelf wel voor 
zorgen. Hulp wilde hi] van niemand. 

Bespreking 
Deze casus illustreert dat ouders door de psy-
chose van hun kind ontreddend en verward 
raken. Perplexiteit van de ouders versterkt de 
verwarring van Peter. Moeder is vooral geimpo-
neerd door Peters zieke kant en wil met hem 
praten over zijn isolement, zijn rondjes lopen, 



zijn hoofd-schuren tegen de muur, kortom: zij 
is geimponeerd door zijn angst en poogt hem te 
kalmeren. Vader daarentegen is meer getroffen 
door de manipulatieve aspecten van Peters 
gedrag en ziet zijn gedrag als een vermijding van 
het leven buiten het gezin. Vader is door het 
falen van zijn zoon in het tweede en derde 
milieu woedend en gekrenkt en kan er zich niet 
bij neerleggen dat Peter niet studeert en in bed 
blijft liggen. Tevens dreigt hij hem uit huis te 
zetten. 
Deze combinatie van overbetrokkenheid (moe-
der wit urenlang praten en Peter voor het leven 
beschermen) en indringende vijandigheid (voor-
al vader) verhoogt de kans op bestendiging of 
recidive van de psychose (Dingemans en Van 
Engeland, 1984). De oorzaak voor de psychose 
dient echter in andere variabelen gezocht te 
worden. 

Discussie 
441 	Generaliserende conclusies ten aanzien van 

agressief gedrag in gezinnen op grond van dit 
materiaal zijn niet mogelijk. Het merendeel van 
onze gegevens is niet significant en heeft dan 
ook geen verdere reikwijdte dan klinische 
indrukken. Wel is het mogelijk om deze klini-
sche indrukken te onderbouwen met data uit 
andere onderzoeken, zodat de algemene geldig-
heidswaarde toeneemt. 
Agressie komt voornamelijk voor bij kinderen, 
die behoren tot het 'externalising' type en die 
vaak opgroeien in gezinnen met disharmoni-
sche relaties. Meer dan de helft van de kinderen 
uit onze onderzoekspopulatie zijn `exter-
nalizers'. Ouders beschrijven deze kinderen 
— vaak al in de baby- en peutertijd — als 
rnoeilijk, lastig en onhandelbaar. Dit laatste 
is mede het gevolg van temperamentsfactoren, 
die constitutioneel c.q. genetisch verankerd 
zijn. Bovendien heeft een aanzienlijk gedeelte 
van deze kinderen een laag IQ, hetgeen hen 
extra kwetsbaar maakt. Als deze kinderen op-
groeien in een milieu, waarin de ouders reeds 
jarenlange manifeste spanningen hebben en 
toch samenblijven, dan tijken de condities voor 
intra-familiale agressie vervuld. Lang bestaande 
huwelijksconflicten hebben meestal een weer-
slag op de opvoedkundige attitude. Dit wit zeg-
gen, ouders staan niet meer open voor de op- 



voedingsbehoefte van hun kind, maar compen-
seren in de eigen opvoedkundige attitude wat 
ze missen bij de partner en vervallen daarmee 
in extremen. 
Onze zienswijze stemt overeen met die van 
Patterson et al (1978). Drukke, moeilijke en 
slecht te hanteren kinderen vragen om een ste-
vig structurerend klimaat: grenzen stellen met 
behoud van relatie. Moeders stellen vaak die 
grenzen niet: ze dreigen wel met maatregelen, 
maar laten zich door het kind manipuleren om 
die maatregelen niet uit te voeren. Vaders 
stellen die grenzen dermate rigide en normatief, 
dat zowel de kinderen als de moeder in opstand 
komen. Patterson gebruikt de term 'coercive 
interaction': gezinsleden proberen een ander 
icts voor zich te laten doen door een negatieve 
situatie te induceren. Gezinsleden wennen 
hieraan, zodat steeds grotere hoeveelheden 
aversiviteit nodig zijn om het gewenste effect 
te bereiken. Escalatie en ontaarding in lichame- 

442 	lijk geweld liggen dan op de loer. 
Met Lorber et al (1984) en Lee and Bates 
(1985, persoonlijke mededelingen) zijn wij van 
mening dat agressief gedrag geleerd kan wor-
den: geleerd in termen van operante conditio-
nering* dan wel in termen van modelling.** 
Functie van dit agressief gedrag is dat het kind 
macht krijgt over de ouder, waardoor zijn 
situatie voorspelbaarder en paradoxalerwijze 
veiliger wordt. 
Agressief gedrag bij kinderen en/of kindermis-
handeling komt vaak voor in een gezinscontext, 
waarbij de moeders depressief (geweest) zijn. 
Moeders hebben een verhoogde kans op depres-
sie, als zij een problematische jeugd achter de 
rug hebben, op jonge leeftijd getrouwd zijn en 
manifeste huwelijksconflicten hebben. In 
een dergelijke gezinssituatie ontstaat een 'on-
veilige moeder —kind hechting'. Depressieve 
moeders kunnen alleen dan tot interactie met 
hun kind geprovoceerd worden, als dat kind een 
voor moeder onverdraaglijke, aversieve situatie 
creeert, die pas stopt zodra de moeder zich 
met het kind gaat bemoeien. Ook in een derge-
lijke gezinsconstellatie kunnen zich escalaties 
voordoen. 

* Leren d.m.v. beloningen. 
** Leren d.m.v. voorbeeldgcdrag. 



Bij de internalizing group komt agressie minder 
voor en ligt de zaak onzes inziens anders en 
minder duidelijk. Zoals geschreven zijn deze 
kinderen op den duur extreem aan huis gebon-
den: contacten met tweede (school) en derde 
milieu (leeftijdsgenoten) zijn vaak verbroken. 
Deze kinderen zijn buiten het gezin zeer timide 
en angstig, binnen het gezin kunnen zij terreur 
uitoefenen. Vaak zijn de ouders volkomen ont-
redderd: enerzijds zijn ze ge'imponeerd door de 
angst en/of de lichamelijke klachten van hun 
kind en angst roept overprotectie op. Ander-
zijds beseffen ze wel degelijk dat de ontwikke-
ling van hun kind stagneert en — naarmate de 
problematiek langer duurt — steeds meer vast-
loopt. Dit besef leidt tot het afdwingen van 
buitenshuis-activiteiten. De mengeling van over-
protectie (vaak de ene ouder) en afdwingen 
(vaak de andere ouder) laat veel manipuleer-
ruimte aan het kind, dat er op den duur niet 
voor schroomt om agressie te gebruiken. Met 

443 	andere woorden, kind en ouders raken in een 
machtsstrijd en gebruiken dezelfde carcieve 
technieken waarbij het kind- meestal verder gaat 
dan de ouders. 
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Partner- en kinderdodingen 

prof. dr. F. H. L. Beyaert* 

De motiefloze daad 
Michel Foucault heeft nooit nagelaten om aller-
lei zaken op een geheel andere manier op een rij 
te zetten. Interessant is zijn artikel (Foucault, 
1978) over het concept van de gevaarlijkheid 
van het individu en de negentiende eeuwse 
psychiatrie. Hij maakt duidelijk dat de West-
Europese psychiatrie, met namen als Metziger, 
Hoffbauer, Esquirol en Georget, William Ellis 
en Andrew Combe, zich in het begin van de 
negentiende eeuw stortte op het absoluut on-
verklaarbare, veelal gruwelijke gezinsdelict. In 

445 	de meeste strafwetgevingen werden zwakzinnig- 
heid, dementie alsook de 'furor' (stapelgek 
gedrag dat ook door elke ondeskundige als zo-
danig onderkend kon worden) genoemd als 
redenen voor een verminderde toerekenings-
vatbaarheid. 
Ook toen kende men al een grote groep van 
vagebonden, verwaarloosden, zwervers en ver-
weesden, voor wie een verminderde toe-
rekeningsvatbaarheid bepleit had kunnen wor-
den met betrekking tot hun meestal `kleinere' 
criminaliteit, zoals roof of inbraak. Foucault 
noemt het opmerkelijk dat niet deze groep het 
doelwit werd van psychiatrische bemoeienis, 
maar de veel kleinere en veel spectaculairder 
groep, bij wie de krankzinnigheid slechts zou 
blijken uit hun zinloze, motiefloze misdaad, 
waarbij dan bovendien vrijwel steeds zoiets 
als oer- of natuurwetten geschonden werden. 
Als een van de meest aansprekende voorbeel-
den noemt Foucault het strafproces tegen een 
vrouw in 1817 die, toen haar man afwezig was, 
een van haar kleine kinderen doodde en een 
been van het kind meekookte in de soep. Van 
psychiatrische zijde werd betoogd dat de vrouw 

* Pe auteur is geneesheer-directeur van het Pieter 
Baan Centrum, psychiatrische observatiekliniek van 
het gevangeniswezen. 



krankzinnig was ten tijde van het misdrijf. Er 
werd zelfs een diagnose bedacht voor dit soort 
onbegrijpelijke gruwelijkheden, de `homicidale 
manic', als eerste van de reeks monomanieen 
die later ten tonele werd gevoerd. De officier 
van justitie meende echter dat de bedoelde 
vrouw niet krankzinnig was, vanwege het feit 
dat ze arm en hongerig was. Indien ze rijk zou 
zijn geweest, zou ze als krankzinnig beschouwd 
kunnen worden, zo oordeelde hij. Door de 
honger zou ze echter een redelijk motief gehad 
hebben en derhalve niet krankzinnig zijn 
geweest. Er waren immers geen tekenen van 
zwakzinnigheid of dementie, en van een 'furor' 
was ook geen sprake. Indien ze al krankzinnig 
was, dan zou dat alleen maar hebben kunnen 
blijken uit haar schokkende misdrijf. De vrouw 
werd veroordeeld. 
De redenering van de genoemde officier van 
justitie lijkt absurd, maar blijkt tot de huidige 
dag voort te leven. Dat is dan niet zozeer van- 

446 	wege het verschil tussen rijk en arm, dat door 
die officier van jusititie in 1817 werd gemaakt, 
maar wet vanwege het verschil dat tussen een 
`zinnige' en `krankzinnige' daad, dat hij meende 
te kunnen aangeven. Ook als iemand vandaag 
zijn of haar partner doodt, zal het niet een-
voudig zijn om juridische autoriteiten te over-
tuigen van — psychiatrisch aantoonbare — 
krankzinnigheid, indien de verdachte evident 
financieel belang had bij de dood van die part-
ner. 
Omgekeerd is het zo dat de goegemeente, maar 
evenzeer de magistratuur, ook vandaag geneigd 
is rm  het niet `zinnige' misdrijf te verwijzen 
naar de psychiatric. Dat geldt voor de man die 
een mes steekt in een schilderij van Rembrandt, 
maar ook voor de vrouw die haar drie kinderen 
doodde en van wie de zelfmoordpoging mis-
lukte. Van de laatste verdachte herinner ik mij 
dat het om allerlei redenen moeilijk was om in 
gewoon Nederlands te expliciteren dat de 
vrouw krankzinnig was ten tijde van het mis-
drijf. Op de zitting stond het voor de officier 
van justitie echter bij voorbaat al vast dat 
iemand die zoiets deed wel krankzinnig moest 
zijn. 
Daarnaast staat het voorbeeld van de van 
oorlogsmisdaden verdachte L. die in 1976 in 
Roermond terecht stond. Volgens het onder- 



zoekend team van het Pieter Baan Centrum 
kon niet worden vastgesteld dat hij destijds 
verminderd toerekeningsvatbaar was. De goe-
gemeente, en met name de media, gaven veeleer 
aan dat iemand die zoiets had gedaan zeker 
krankzinnig moest zijn geweest. 
Het omgekeerde was het geval bij de eveneens 
van oorlogsmisdrijven verdachte M. die na lange 
procedures ook schuldig werd verklaard in 
1979. Omdat deze verdachte welgesteld of 
misschien zelfs rijk genoemd mocht worden, 
vonden er heel andere meningsvormen in de 
samenleving plaats. De man werd bij voorbaat 
geincrimeerd en juist niet als Irankzinnig' be-
schouwd ten tijde van het ten laste gelegde, om-
dat hij zich gedurende de oorlog en wellicht 
dankzij zijn misdrijven verrijkt zou hebben. 
Deze voorbeelden maken duidelijk dat gedrags-
deskundigen nog steeds van goede huize moeten 
komen, willen zij aantonen dat iemand on- of 
verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde 

447 	van het misdrijf, wanneer financiele of andere 
belangen van de dader in het geding zijn. Sinds 
het navrante verhaal van de vrouw die haar kind 
doodde en vervolgens een been in de soep 
kookte, is er dus nog niet veel veranderd in het 
denken over het motief voor een daad. 

De crime passionnel 
In het kader van het onderwerp intrafamiliale 
agressie is het interessant dat Foucault kon vast-
stellen dat de psychiatrie zich in het juridische 
veld in de eerste plaats ging bezighouden met 
de `monstrueuze' misdrijven binnen families. 
Het ging daarbij om moeder-, vader- en kinder-
dodingen, die vaak op de meest gruwelijke 
manier plaatsvonden. . 
Deze daden vormen de meest `tegen-natuurlijke' 
misdaden zonder begrijpelijke oorzaak of 
motief, zonder enig denkbare `zinnige' reden. 
Pas veel later, in de laatste decennia, zijn we te 
weten gekomen dat ernstige kindermishandeling 
(volgens Amerikaans onderzoek jaarlijks bij 
3,6 procent van alle kinderen), sexueel mis-
bruik van kinderen en oudermishandeling zo-
veel meer voorkomt dan ooit was vermoed. De 
afkeer van het al te gruwelijke heeft ons waar-
schijnlijk lange tijd de ogen doen sluiten voor 
veel aspecten van de werkelijkheid, met name 
de met geur van heiligheid omgeven werkelijk- 



held van het gezin. Het gegeven dat grote 
dramaturgen in konings(gezins)drama's at die 
gezinsgruwelen ten tonele voerden, deed daar 
blijkbaar niets aan toe of af. 
Het is waarschijnlijk waar, zoals gezegd wordt, 
(Gelles and Straus, 1979) dat met uitzondering 
van de politie en militaire organisaties, het gezin 
de meest gewelddadige groep is in onze samen-
leving. Dat hoeft uiteindelijk ook weinig ver-
wondering te wekken, want voor zover het 
gezin hoeksteen is van de samenleving, zal daar-
in ook wel alles gebeuren, van het tederste tot 
het gruwelijkste, wat in die samenleving wordt 
waargenomen. 
Het is daarbij een interessant gegeven dat het 
strafrecht in de meeste West-Europese landen, 
maar vooral in Latijnse landen op een zeer be ;  
paalde manier het gezin trachtte te beschermen. 
Overspel in eigen huis werd kwalijker genomen 
dan daarbuiten. De bedrogen partner die de 
overspeligen aantrof en in een 'crime passionnel' 

448 	de indringer, de derde dus, doodde, werd en 
wordt in veel strafwetgevingen verontschuldig-
baar geacht. Het merkwaardige nu is dat bij 
nadere beschouwing deze crime passionnel in 
driehoeks- of overspelsituaties veel minder vaak 
voorkomt dan men zou denken. Veel frequen-
ter komt het voor dat in dit soort situaties de 
partner, de tweede dus, gedood of mishandeld 
wordt. 
Aangenomen mag worden dat aan het Pieter 
Baan Centrum, als enige observatiekliniek voor 
volwassen verdachten in Nederland, juist bij dit 
soort gezinsdrama's om een observatie wordt 
gevraagd. Bovendien is bij dit soort delicten, 
moord of doodslag in de familiekring, sprake 
van een hoog percentage copgeloste gevallen', 
(dat wil zeggen dat de verdachte/dader wordt 
opgespoord en berecht). 
Daaruit volgt dat de PBC-populatie mm of meer 
representatief genoemd mag worden, als het 
gaat om moord of doodslag binnen het gezin. 
Van de door het PBC geobserveerde verdachten 
heeft het merendeel in een driehoeks- of over-
spelsituatie bun partner. de meest nabije, ge-
dood. Degenen die, zoals de klassieke crime 
passionnel dat wit, de indringer gedood hebben, 
zijn zelfs betrekkelijk zeldzaam. 



Partner- en kinderdodingen 
Het meestentijds doden van de partner in plaats 
van de indringer bij driehoeksproblernatiek is 
opmerkelijk. Het is da.arbij de vraag waarom de 
strafwetge,ving in veel West-Europese. lan den een 
weinig . voorkomende misdaad verontschuldig-
baar vond, terwijl over het veel vaker voor-
komende misdrijf van de partnerdodi_ng nooit 
jets speciaals in enige strafwet werd opgeno- . 

, men. 
In dit kader is het relevant om nog op een 
andere vorm van intrafamiliaal geweld te 
wijzen, waarvoor de wetgever een uitzond.ering 
maakt(te). In de Nederlandse strafwet worth 
de moeder die haar zuigeling doodt of ver-
moordt 'in de bijzondere gemoedsbeweging 
waarin zij verkeert uit vrees voor het bekend 
worden van haar bevalling' bedreigd met een 
lager strafmaximum, dan wanneer die bijzon-
dere gemoedsbeweging niet aanwezig wordt 
geacht (deze bepaling is voor de praktijk 

449 	overigens niet meer van belang). 
De wetgevers maakten dus destijds (alle straf-
wetten zijn oud) uitzon.deringen voor het doden 
van de indringer in de crime passionnel en voor 
de moeder die haar zuigelin.g doodt, ma,ar niet 
voor al die andere gezinstragedies waarbij 
gemoedsbewegingen een alles bepalende rol 
kunnen spelen. Er was bijvoorbeeld veelal 
sprake van een strafverzwaring voor het doden 
van ouders. 
•Indien het waar is, en alle beschikbare gegevens 
wijzen daar op, dat partnerdodingen veel 
frequenter voorkomen dan indringerdodirTen in 
driehoekssituaties of gewaande driehoeks-
situaties, dan vraagt zoiets om verklaring ennet 
name om een psychodynamische verklaring. Bij 
nadere beschouwin.g zijn er parallellen te ont-
dekken tussen kinder- en partnerdodingen, die 
hierop zicht kunnen bieden. 

Partnerdoding 
Bij partnerdodingen ziet men vrijwel steeds dat 
er voorafgaand aan het moment van de dad 
een aantrek-afstoot relatie bestond, waarbii het 
initiatief en de macht als het ware bij e",en. van . 
de partners gelegen is; de latere dader. Deze 
kan in ieder geval de mening of sorns letterli iik 
de waan koesteren dat hij of zij de rnacht in 
handen heeft. Vlak voor het misdrijf rnoet de 
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dader dan tot zijmnarcistische verbijstering 
ontdekken dat hij of zij in de steek gelaten 
wordt, in plaats van degene te zijn die de ander 
in de steek kan laten. Op dat moment, over-
spoeld door narcistische woede, doodt men de 
partner. We geven hieronder twee illustraties 
hiervan op basis van materiaal uit het Pieter 
Baan Centrum. 

- Twee voorbeelden 
Mevrouw B. doodde de man met 'vie zij zo'n 25 jaar 
gehuwd was geweest. Na doze 25 jaar vond er een 
echtscheiding plaats, naar zij vertelde ten behoove 
van de kinderen. Gedurende de daarop volgende vijf 
jaar kwam hij steeds bij haar terug en zij leefdcn soms 
maanden samen in haar huis. Hij was eon alcoholist 
en het rumoer van hun nachtelijke ruzies had in deze 
jaren nogal eens interventic van de politic tot gevolg. 
Bij zulkc gelegenheden werd hij het huis uitgezet 
maar kcer op kcer werd hij toch weer toegelaten uit 
medelijden. 
loon mevrouw B. ontdektc dat haar ex-echtgenoot 
leefde met eon andere vrouw, zorgde zij crvoor dit 
adres — dat hij zorgvuldig probeerde geheim te 
houden— to pakken te krijgen. Zij ging naar dit adres, 
beide aan, passeerde de vrouw die de deur opcnde 
en liep rechtstreeks door naar de kamer waarin zij haar 
ex-echtgenoot door het raam had Zion zitten. Zij 
stak hem dood met het mes dat zij bij zich had. 
De man was een alcoholist on eon oplichter zoals uit 
de justitiele dokumentatic block on hij had . incestueuze 
relatics met zijn zoons gehad in het verleden. Niet 
bepaalci een ideale echtgcnoot. De vrouw was extreem 
narcistisch. Zij vertelde dat zij or moor dan dcrtig jaar 
voor gczorgd had dat haat man buiten dc gevangcnis 
was gebleven, en dat was misschien ook wel waar. 
Maar ze was or werkelijk van overtuigd dat de Neder-
landse regering haar tijdens de komende rechtzitting 
chiarvoor moest compenseren. Ze had in extreme mate 
de behoefte om nodig to zijn voor anderen en was or 
ook gedurende haar leven goeddeels in geslaagd om die 
behoefte bevredigd to krijgcn. Haar reeds volwassen 
kinderen waren uitzonderlijk afhankelijk van haar, 
ieder op een eigen, vaak bizarre manier (sommigen van 
hen leaden gedurende de observatic van moeder in 
tenten naast het Pieter Haan Centrum ten einde kus-
handjes te kunnen geven aan hun moeder en ten einde 
met gebarcntaal de communicatie ononderbroken vol 
to houden). Voor vat betreft haar ex-echtgenoot, deze 
man had haar ook na de scheiding nodig gchad op elke 
denkbare manicr, totdat hij met die andere vrouw eon 
relatie aanging. 
Mevrouw B. zei dat zij in zulk een blinde woede was 
ontstoken omdat hij zijn Mate had gcbroken. De 
belofte hield in dat hij zou terugkomen zodra alle 
kinderen uit huis waren. loon ze waren gcscheiden 
was inevrouw B. Cr zo volstrckt zcker van dat haar 
man haar nodig zou blijven hebben, dat zij hem als 
ware het een levenloos voorwerp even ter zijdc kon 



leggen, om weer op te pakken als zij er weer gebruik 
van wilde maken. Er was geen sprake van jaloezie, zo 
verzekerde zij ons. Zulke lage gevoelens kende zij niet 
van zichzelf. Ze zei dit in de kontekst waarin zij zich 
afvroeg of zij niet meer goddelijk was dan menselijk 
vanwege haar uitzonderlijke opofferingsgezindheid. 
Onze,conclusie was dat betrokkene verminderd toe-
rekehingsvatbaar was ten tijde van het misdrijf. Een 
onvoorwaardelijke TBR werd niet geadviseerd omdat 
herhaling van een dergelijke tragedie niet waarschijn-
lijk was en derhalve van `gevaar voor de openbare 
orde en veiligheid' in de zin van de strafrechtpleging 
niet gesproken kon worden. 

1k wijs er op, dat de omslag in de machts-
verhouding tussen de partners, wie is afhanke-
lijk van wie, blijkbaar de lont in het kruitvat 
was. 

De heer C. wurgde zijn vriendin en molesteerde haar 
daarna sexueel met zijn vuisten. Hij was wettelijk 
gescheiden van zijn vrouw, maar bleef opmerkelijk 
zorgend voor haar en de kinderen. Hij woonde zelf 
in een caravan, maar bezocht zijn gezin elke dag, 
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wens verlicp. De sexuele relatie tussen de ex-partners 
was nooit be6indigd maar ook in deze relatie had hij 
een dominante vaderlijke rol. Hij was een solitair 
werkende goedc vakman. 
Hij wad verliefd op een vriendin die later het slacht-
offer werd. Er ontstond een relatievorm die hem 
totaal onbekend was. Voor de eerste keer in zijn 
leven werd hij afhankelijk. Hij had niet meer alles 
onder controle. Na verloop van tijd begon de vriendin 
zijn liefde en toewijding als te knellend te ervaren. 
Zij wilde hem verlaten maar kwam weer terug, en dat 
gebeurde een aantal keren. Toen zij ten slotte besloot 
om hem definitief allecn te laten, had de heer C. al 
gedurende weken veel alcohol gebruikt, slecht of niet 
•geslapen; hij was fysiek duidelijk uitgeput. Ze zouden 
een laatste gesprek hebben om zoals het heette :`de 
dingen uit te praten'. Tijdens dit gesprek bagatel-
liseerde zij de liefdesgeschiedenis door te zeggen dat 
zij helemaal niet zo vreselijk veel van hem gehouden 
had, zelfs niet in de goede dagen van hun affaire. Dat 
was het moment waarop hij haar wurgde in zijn 
narcistische woede. 
Toen wij gedurende de observatieperiode probeerden 
uit te vinden hoe nu de interactie tussen de geliefden 
was gelopen en haar aandeel ter sprake kwam, werd 
hij opnieuw woedend en dreigde op dat moment de 
observatie af te breken. Het was ziin. misdaad en 
niemand mocht iets wegpakken van zijn verant-
woordelijkheid. Hij en niemand anders was de auteur. 
Onze conclusic was dat hij sterk verminderd toe-
rekeningsvatbaar was ten tijde van het delict en 	• 
omdat herhaling van een dergelijk misdrijf gevreesd 
moest worden, wcrd ook een onvoorwaardelijke 
TBR geadviseerd. 



Onze transculturele ervaring (in het PBC) ten-
deert in dezelfde richting. Uit de latere recon-
structie van zich in Nederland bevindende echt-
paren met een andere culturele achtergrond 
blijkt regelmatig dat de vrouw zich onvermijde-
lijk gaat emanciperen. Vooral voor mannen met 
een sterk patrifocale achtergrond is dat een 
vaak niet te verwerken cultuurschok. Sommigen 
onder hen decompenseren in een psychose en 
wanen zich een (blanke) rivaal. Het is dan niet 
de gehallucineerde of gewaande derde die het 
object van hun agressie wordt, maar de hen 
voor hun gevoel in de steek latende partner. 

Kinderdoding 
In de genoemde situaties wordt de dierbare die 
de dader in de steek laat gedood. Van kinder-
dodingen, die andere gezinstrazedie, is bekend 
dat het vooral kinderen van twee tot drie jaar 
zijn die het slachtoffer worden van dit misdrijf. 
Een misdrijf dat als enige meer door vrouwen 

452 	dan door mannen wordt begaan. De parallel 
tussen beide type dodingen ligt voor de hand, 
met name gezien de leeftijd van de slachtoffer-
tjes. 
De verzelfstandiging uit de symbiose met de 
moeder, die op deze leeftijd plaats vindt, kan 
blijkbaar in sommige gevallen de narcistische 
woede van haar opwekken. Deze kan leiden 
tot kinderdoding, en ook tot kindermishande-
ling. De peuter die zijn of haar moeder in de 
steek laat, kan deze narcistische krenking blijk-
baar veroorzaken. In sommige gevallen kan 
dit leiden tot een tomeloze woede met genoem-
de tragische gevolgen. 
De overeenkomst met een groot aantal 
partnerdodingen is het in de steek laten versus 
in de steek gelaten worden, en de daarmee 
gepaard gaande narcistische krenking en woede. 
De vraag is dan natuurlijk waarom sommige 
mensen deze narcistische krenking wel ervaren 
en anderen Met. Het gevoel door `alles en 
iedereen' verlaten te zijn heeft blijkbaar zOveel 
te maken met persoonlijk gekoesterde ver-
wachtingen, dat de persoonlijke ontwikkeling 
daar veel mee te maken moet hebben. • 

Samenhang 
Opvallend is dat ouders die kinderen mishande- 
len of doden in hun jeugd vaak zelf mishandeld 



zijn. Dat suggereert ten minste een samenhang 
die bij de wetenschappelijke stand van zaken 
van 1986 niet meer kan worden afgedaan met 
een gedachte aan erfelijkheid alleen, net zo min 
als dat bij het zo vaak familiair voorkomende 
bedWateren nog kan. 
Een uit de praktijk van het forensisch onder-
zoek meest voor de hand liggende hypothese 
is de navolgende. Mishandelde kinderen zullen, 
eenmaal ouder geworden (en dat dan veelal 
onder sociaal ongeluklcige of zelfs miserabele 
omstandigheden), aan zichzelf en hun kind de 
allerhoogste eisen stellen wat betreft 'het 
gelukkig zijn'. Min kind moet nooit mee-
maken wat ik heb meegemaakt' is een uitspraak 
die men veelvuldig hoort. Kennelijk kan de 
mishandelende ouder die zelf vroeger mishan-
deld is naar zijn eigen idee `nooit goed genoeg 
zijn. Bij moeders die hun kinderen mishandelen 
of doden, komt daar dan bij dat juist zij de veel 
te hooggespannen verwachtingen gefrustreerd 

453 	zien door de zich op die leeftijd verzelfstan- 
digende peuter — die bovendien lang niet altijd 
voldoet aan het hooggestemde ideaal van het 
gezonde en gelukkige kind. Voor sommige 
vrouwen is de komst van een volgend kind de 
oplossing van de als symbiotisch wurgend er-
varen verstrengeling. Voor andere vrouwen, 
gevangen blijvend in de symbiose met hun 
kind, leidt de verzelfstandiging van het kind tot 
de woedeuitbarstingen. De scheurende wijze 
waarop sommigen van die kinderen hun ver-
zelfstandiging dan vorm (moeten) geven draagt 
daar uiteraard toe bij. 
Een vergelijking van wat er gebeurt tijdens 
partner- en kinderdodingen met wat Mahler 
schrijft over de 'rapprochement crisis' bij nor-
male peuters levert frappante overeenkomstige 
informatie op. (Mahler, Pine and Bergman, 
1975). 
In de eerste plaats beschrijft Mahler de peuter 
in die ontwikkelingsfase als een persoontje 
dat al menigmaal op ontdeIckingsreis gaat en 
derhalve moeder in de steek bet, in de waan- . 
wijsheid dat moeder toch voor hem of haar 

• aanwezig blijft. Een soort alom tegenwoor-
digheid en beschikbaarheid voor de peuter die 
terug te vinden is in de hiervoor beschreven 
casuistiek, maar die ook terug te vinden is in 
de problematiek van vrouwen die meemaken 



dat hun peuter zich verzelfstandigt. 
In de tweede plaats beschrijft Mahler de aan-
grijpende taferelen die plaatsvinden als de 
peuter tot de ontdekking komt dat hij of zij 

' 	verlaten wordt of is, en dus moet ervaren dat hij 
of zij de relatie niet in zijn eentje bepaalt. 
Mahler beschrijft de alles overheersende woede 
en/of de lamleggende depressie bij de peuter die 
in dat geval ineens moet beseffen verlaten te 
zijn — terwijl die peuter zich at menigmaal uit 
de symbiose trachtte los te maken. 
Deze 'rapprochement crisis' bij peuters verloopt 
congruent aan de hiervoor beschreven gang van 
zaken bij partner- of kinderdodingen. Met name 
de omslag tussen het in de steek laten en het in 
de steek gelaten worden en alles wat zich daar-
bij emotioneel kan afspelen lijkt congruent te 
verlopen. Overigens lijkt de ervaring te leren 
dat partner- of kinderdodingen zich niet vaak 
herhalen. Dat zou er op kunnen wijzen dat de 
wens en de beleving een ander voor zichzelf te 
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	hebben, te bezitten, voorgoed een andere vorm 
heeft gekregen na de gewelddadige oplossing. 
Het is mij niet bekend of de weg van de 
(reactieve) depressie een even eenmalige is, dat 
zou nader onderzocht moeten worden. 
Dat brengt ons tevens op de vraag waarom som-
mige mensen zich wel en anderen zich niet uit 
de symbiose ontwikkelen tot zelfstandigheid, 
waarbij `verlating' at dan niet als realiteit er-
varen kan worden. Een eerste factor daarbij 
lijkt mij de aanwezigheid van een tweede ouder-
figuur. Een tweede factor, nauw samenhangend 
met de eerste, lijken mij de sociale omstandig-
heden. 

Mahler en daarna Abelin (1975) hebben gewe-
zen op het belang van de vader bij het loskomen 
uit de symbiose met de moeder van het kind. 
lk denk dat het meet in het algemeen vooral 
om de inbreng van alternatieve oplossingen en 
meningen gaat. Sinds de 'extended family' in 
de Westerse wereld niet meer bestaat, is de 
rot van de vader belangrijker geworden als aan-
drager van alternatieven en als degene die 
intervenieert in de moeder—kind symbiose. 
Indien noch opa of oma, noch ooms of tantes, 
enig gezag meer hebben wordt het natuurlijk 
de vraag hoe de relaties met de kinderen 
geregeld zijn in het westerse gezin, wanneer 



vader zich weinig met de opvoeding bemoeit. 
De `afwezige' vader wordt in de casuistiek van 
opvoedkundige problemen bij psychiatrische 
patienten en justitiabelen steeds vaker ge-
noemd. Daarbij wordt meestal bedoeld de af- 

- 	wezigheid of ongeschiktheid van de yader als 
identificatiefiguur. lk denk echter — en de 
casuistiek van partnerdodingen en kinder-
dodingen en -mishandelingen geeft daartoe alle 
aanleiding — dat de `afwezige vader' al in veel 
eerdere ontwikkelingsfasen van het kind door 
zijn afwezigheid een rol van betekenis speelt. 
Zijn functie als tweede ouder, als Dritte im 
Bunde, is al op veel jongere, pre-oedipale leef-
tijd, van belang voor de ontwikkeling van kinde-
ren. Een ouderpaar dient aan een peuter duide-
lijk te maken dat bezitsrelaties, zoals koning 
baby die had, niet realistisch zijn. Naarmate 
ouderparen niet weten duidelijk te maken dat 
hun onderlinge relatie als generatiegenoten voor 
hen belangrijker is dan de relatie met het kind, 
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zinstragedies toenemen. De narcistisch krenken-
de en tomeloze woede opwekkende ervaringen 
van verlatingen zullen dan op latere leeftijd 
plaats vinden en ernstiger gevolgen hebben. 
Als tweede factor noemde ik in dit verband de 
sociale omstandigheden. Het is duidelijk dat 
kinderdoding en kindermishandeling door 
slechte sociale omstandigheden gemakkelijker 
kunnen plaatsvinden. Onderzoek heeft in ieder 
geval aangetoond (Brown and Harris, 1978) 
dat vrouwen uit de laagste sociale groeperingen 
verhoudingsgewijs meer getroffen worden 
door depressies dan anderen, waarbij het ont-
breken van een goede relatie met een volwas-
sene de kwetsbaarheid van deze vrouwen 
verhoogt. Of partnerdodingen meer voorkomen 
in de laagste sociale lagen van de bevolking 
durf ik echter niet te zeggen. 
De consequenties van dit zicht op de ontwikke-
ling van kinderen strekken verder dan het aan-
moedigen van vaders om zich met hun kinde-
ren bezig te houden. De `afwezige vader' 
impliceert dat er in het gezin maar 66n autori-
teit is: de moeder. En dat betekent dat een 
kind in die situatie niet meemaakt dat voor en 
tegen van een beslissing worden afgewogen 
door twee ouders. Het is voor het kind buigen 



of barsten; er is geen onderhandeling, geen 
verdediging mogelijk. 
Daarmee is overigens de psychohygienische 
grond gegeven voor de vastlegging van rechts-
posities en voor een krachtige en slagvaardige 
verdediging van mensen die in de hoek van ver-
dachte of anderszins deviante terecht komen. 
Het beslissen door den autoriteit, zonder een 
vorm van verdediging, zou een herhaling vor-
men van de gezinssituatie van vroeger en een 
bevestiging van de destijds gevormde ver-
wachtingen. 

Conclusie 
Terugkomend op het onderwerp van deze con-
ferentie : agressie binnen het gezin. lk denk dat 
ik wat betreft partner- en kinderdodingen, 
respectievelijk -mishandelingen, kan stellen dat 
deze in zeer veel gevallen te maken hebben met 
de door Mahler beschreven rapprochement 
crisis en met de afwezigheid van de vader, waar- 

456 	door de ontwikkeling van het kind uit de sym- 
biose met moeder moeilijk wordt. Daardoor 
worden later, in de volwassenheid, dezelfde 
symbiotische relatievormen nagestreefd: bezits-
relaties waarin de partner een (zeer) beperkte 
bewegingsvrijheid heeft en/of waarin het kind 
moet voldoen aan te hoge verwachtingen, waar-
bij het kind, als het daaraan nict voldoet, als 
afstotelijk wordt ervaren. 
De groei naar volwassenheid is het leren afzien 
van kinderlijke wensen en verwachtingen. De 
mate waarin dit geleidelijk plaats vindt, heeft 
te maken met gezondheid en geestelijke gezond-
heidszorg. 
Historisch gesproken, achtten wetgevers onder 
andere twee delicten verontschuldigbaar: het 
doden of mishandelen van de indringer/over-
spelpleger in eigen huis en het doden van een 
pasgeborene vanwege de schande van het onge-
huwd moederschap. Beide misdrijven zijn 'be-
grijpelijk' vanuit een volwassen uitgangspunt. 
Uitgaande van volwassen, in vrijheid kiezende 
individuen waren voor wetgevers vanwege 
bepaalde omstandigheden oncontroleerbare 
gemoedsbewegingen verontschuldigbaar. 
Aan de gedachte dat een volwassene het meest 
dierbare kan vernielen door oncontroleerbare 
gemoedsbewegingen, zoals een peuter het meest 
dierbare speeltje vernielt dat hi] moet delen met 



een ander, aan die gedachte is de wetgever tot 
nu toe niet toegekomen. Het begrijpelijk maken 
van dergelijk `onvolwassen' gedrag van sommige 
volwassenen lijkt mij een van de belangrijkste 
bijdragen van de gedragswetenschappen aan de 
rechtstoepassing. De wetgever dient ult te gaan 
van de volwassen zichzelf bepalende individu. 
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All in the family? 

Geweld tegen vrouwen in heterosexuele 
partnerrelaties* 

door drs. Renee R6mkens** 

Inleiding 
Sinds slachtoffers zelf de laatste jaren het stil-
zwijgen hebben doorbroken kunnen we er niet 
meer om heen dat het gezin, of de partner-
relatie, niet enkel eon haard van genoeglijkheid 
maar in veel gevallen een brandhaard van agres-
sie en geweld kan zijn. Heel uiteenlopende 
daden van fysiek en sexueel geweld worden in 
de privesfeer gepleegd: fysieke kindermis- 

458 	handeling (Kempe en Kempe, 1981), sexueel 
misbruik van kinderen (zie o.a. Vereniging 
tegen seksuele kindermishandeling binnen het 
gezin, 1983,1985; Finkelhor, 1983), vrouwen-
mishandeling (zie o.a. Jaarverslagen Blijf van 
m'n Lijf; Pizzey, 1974; Pagelow, 1981; Walker, 
1979,1984), partnerdoding (Wolfgang, 1958; 
Radford, 1982), meisjesmoord (als structureel 
voorkomende vorm van infanticide: Sebbar, 
1978), verkrachting van vrouwen door de 
partner (Russell, 1982; Finkelhor/Yllo, 1985) 
en oudermishandeling (Kumagai, 1983). 
Uit de tot nog toe beschikbare onderzoeks-
resultaten blijkt dat we in de meeste gevallen 
van sexe-specifiek geweld moeten spreken: 
fysieke kindermishandeling uitgezonderd 
blijken vooral vrouwen en meisjes het slacht-
offer te worden van overwegend mannelijke 
daders. Inzake partnerdoding lopen de cijfers 

* Met dank aan drs. N. Draijer voor haar comtnentaar 
op cen cerdere versie van deze tekst. 

** De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker ver-
bonden aan de Stichting tot wetenschappelijk onder-
zoek bij de Universiteit van Amsterdam omtrent 
sexualiteit en geweld. Zij voert een landelijk survey-
onderzoek uit naar omvang, aard en achtergronden 
van geweld tegen vrouwen in heterosexuele partner-
relaties. 



over de verdeling naar sexe uiteen. Wat de aard 
van het geweld betreft wordt in dit artikel inge-
gaan op een specifieke vorm, te weten vrouwen-
mishandeling. Daaronder wordt verstaan: een-
zijdig uitgeoefend algemeen lichamelijk en/of 
sexueel getint geweld of fysieke dwang tegen 
vrouwen door haar mannelijke partner ten 
gevolge waarvan zij tegen haar wil fysieke pijn 
of letsel ervaren (Romkens, 1986). 1  • 
Concreet kan hieronder een scala van gedra-
gingen vallen: een klap geven, schoppen, 
stompen, gooien, duwen, gericht gooien van 
voorwerpen, trekken aan haren, breken/ont-
wrichten van ledematen, toebrengen van brand-
wonden, veroorzaken van letsel ten gevolge van 
gebruik van mes en/of vuurwapen, gedwongen 
deelname aan sexuele handelingen, verkrach- 
ting. Het kan varieren van incidenteel 
voorkomend geweld zonder ernstig letsel tot 
herhaaldelijk voorkomende zware mishandeling 
met ernstig, soms blij vend letsel tot gevolg. 

459 	Vrouwenmishandeling is een complex probleem 
zowel wat betreft de verschijningsvormen van 
het geweld zelf, als wat betreft de veelheid van • 
factOren die op maatschappelijk, relationeel 
en/of (intra-)psychisch niveau verondersteld 
worden van invloed te zijn op het ontstaan of 
voortduren van dit geweld (Romkens, 1980). 
De vraag die hier verder centraal zal staan houdt 
verband met een veelgehoorde verklaring voor 
het voorkomen van vrouwenmishandeling, ni.  
de veronderstelling dat mensen die in een 
gewelddadig gezin zijn opgegroeid veelal zelf 
later in een gewelddadige partnerrelatie 
terecht zullen komen. 
Alvorens deze vraagstelling nader te preciseren 
wil ik kort op de achtergrond van deze vraag 
ingaan. De idee dat de basis voor gewelddadig 
gedrag tegen personen voor een belangrijk deel 
wordt gelegd in het ouderlijk milieu, en in het 
bijzonder in het ouderlijk gezin, is binnen de 
criminologie een veelgehoorde opvatting. Qua 
theoretische onderbouwing van deze visie 
treffen we uiteenlopende standpunten aan die 
grofweg zijn te onderscheiden in leertheore-
tische visies enerzijds en diepte-psychologische, 
c.q. psycho-analytische visies anderzijds. Ex-
ponenten van de eerstgenoemde stroming zijn 
bijvoorbeeld Bandura en Walters (1963) — leren 
van agressief gedrag door kinderen in de op- 



voeding d.m.v. modelling — en Wolfgang en 
Ferracutti (1967) een meer sociaal-psycho-
logisch georienteerd verklaringsmodel volgens 
welke personen zich niet alleen het gewelddadig 
gedrag maar zich ook de in het desbetreffende 
sociale milieu dominante legitimeringen daar-
voor eigen maken. 
Len voorbeeld van de tweede stroming is de 
frustratie-agressietheorie (Storr, 1968; Dollard 
e.a.1941; de laatste is een met leertheoretische 
elementen gemodificeerde versie van een aan-
vankelijk psycho-analytisch model). 
In de empirische sociologie c.q. criminologie is 
de eerstgenoemde, leertheoretische stroming 
dominant.' Het accent ligt daarin op verklaring 
van het daderschap, en dan met name van ge-
weld dat buiten het gezin wordt gepleegd. 
Geweld in de prive-sfeer tegen vrouwen vormt 
binnen deze onderzoekstraditie nauwelijks 
onderwerp van studie. Pas recentelijk begint de 
aandacht hiervoor toe te nemen. 

460 	Door de oprichting van opvanghuizen voor mis- 
handelde vrouwen (m.n. Blijf van m'n Lijf 
huizen) wordt mishandeling van vrouwen in de 
jaren '70 geproblematiseerd als een op grote 
schaal voorkomende vorm van gewelddadig ge-
drag tegen vrouwen. Inmiddels kunnen we 
o.g.v. Amerikaans survey -onderzoek de (voor-
zichtige) schatting maken dat minimaal eon op 
de tien gehuwde vrouwen jaarlijks het slacht-
offer wordt van meet ernstige vormen van 
fysiek geweld door de partner (Schulman, 
1979; Russel, 1982; Straus e.a. 1980); van door 
de partner gedwongen geslachtsgemeenschap 
(verkrachting) blijkt gemiddeld den op de zeven 
vrouwen ooit het slachtoffer te worden (Rus-
sell, 1982). 
De vraag rijst waarom mannen tot zulk ver-
gaand geweld tegen hun partner overgaan. Aan-
vankelijk zien we suggesties voor verklaringen die 
aansluiten bij de zojuist beschreven leertheore-
tische denkbeelden, maar nu meet toegespitst 
op het sexe-specifieke element in dit geweld. 
Verondersteld wordt dat mannen gewelddadig 
worden tegen hun vrouw/vriendin omdat zij 
vroeger als kind zijn mishandeld of omdat zij 
hebben gezien dat bun vader hun moeder mis-
handelde. `Zo vader, zo zoon' luidt in het kort 
de redenering (vgl. Pizzey, 1974). 
Gezinssociologische auteurs wijzen ook op de 



sociaal-culturele normeringen m.b.t. de awl- • 
vaardbaarheid van geweld tegen vrouwen. De 
leeromgeving wordt verbreed van gezin tot 
sociaal-economische klasse en sociaal-culturele 
omgeving waarin mannen leren dat het tot op 
zekere hoogte normaal is je eigen vrouw te 
slaan (vgl. Straus, e.a., 1980). 
'Violence begets violence' wordt gesteld (Straus 
e.a., 1980) en aan het ouderlijk milieu wordt 
daarbij een cruciale rol toebedacht als predis-
ponerende factor tot het later vertonen van 
gewelddadig gedrag tegen de partner. 
In later onderzoek zien we ook aandacht voor 
de slachtofferkant. De vraag wordt gesteld of 
vrouwen wellicht in het algemeen worden op-
gevoed tot slachtoffer. Anders gezegd: vrouwen 
zouden leren haar slachtofferschap te dulden 
omdat zij in haar sexe-specifieke socialisatie 
`leren' dat zij toch hulpeloos zijn (Walker, 
1979; 1984). 

• Het voorgaande wijst erop dat de vraag naar het 
461 	̀waarom' van geweld tegen vrouwen, zowel 

bezien vanuit de dader- als vanuit de slacht-
offerkant, vaak wordt beantwoord in een con-
text van meer of minder uitgewerkte theorieen 
waarin het ouderlijk gezin de bakermat vormt 
van geweld. De common-sense notie jong 
geleerd is oud gedaan' dus, waarbij volgens 
sommigen de sociale klasse of subcultuur ook 
van gewicht wordt geacht. 
In dit artikel wil ik bekijken of een dergelijk 
leertheoretisch verklaringsmodel dat in 
empirisch onderzoek veelvuldig wordt gehan-
teerd, plausibel is. 
Daartoe zal ik achtereenvolgens op twee vragen 
dieper ingaan: 
1. In hoeverre is empirisch bewijs aanwezig voor 
een verondersteld verband tussen in het ouder-
lijk gezin ervaren geweld van betrokkenen en 
het voorkomen van vrouwenmishandeling? 
2. In hoeverre is een leertheoretisch georien- 

• teerd model geschikt om een mogelijk empi- 
risch aangetroffen verband te verklaren? 

Empirische onderzoeksgegevens 
Bij de weergave van onderzoeksresultaten moe-
ten we onderscheid maken tussen ervaringen 
van vrouwen met geweld in het ouderlijk gezin 
in verband met een evt. later slachtofferschap 
enerzijds, en ervaringen van mannen i.v.m. later 



daderschap. Ook het begrip geweld moet wor-
den gepreciseerd: het kan hierbij gaan om er-
varingen met geweld waarbij men als kind het 
slachtoffer was, of de toeschouwer (van geweld 
tussen de ouders), of zelf de dader (van geweld 
tegen zusjes of broers of ouders). Overigens is 
dit vaak niet te achterhalen in onderzoeken; 
evenmin is altijd duidelijk wat precies onder 
de noemer teweld' werd verstaan. Deze on-
duidelijkheid is onmiskenbaar een nadeel voor 
de inhoudelijke zeggingskracht en vergelijkbaar-
heid van de onderzoeksgegevens. 

Vrouwen (als slachtoffers) 
Als we naar de gezinsachtergrond van slacht-
offers kijken, blijkt uit representatief survey-
onderzoek (Schulman, 1979) dat gemiddeld 
ruim den kwart tot e'en derde van alle mis-
handelde vrouwen vroeger zelf als kind te-
slagen' is en/of `geweld' tegen de moeder heeft 
waargenomen. Deze dyers komen overeen met 

462 	gegevens over de gezinsachtergrond uit niet- 
representatieve slachtofferstudies, d.w.z. onder 
vrouwen in opvanghuizen. Ook daaruit blijkt 

.gemiddeld een kwart tot denderde vroeger als 
kind fysiek geweld te hebben ervaren. 
Over een verband tussen sexueel misbruik in 
de jeugd in het gezin en later slachtofferschap 
in de partnerrelatie is nog nauwelijks iets 
bekend. Uit een exploratieve studie (Semmel-
man, 1983) blijkt dat in de groep mishandelde 
vrouwen die in een opvanghuis verbleven (niet-
repr.) 18% vroeger het slachtoffer was van in-
cest (de dader wordt niet vermeld) tegen 4% 
in de controlegroep. Walker (1984, pp. 20/21 
en p. 165) vond dat 48% van de door haar 
ondervraagde mishandelde vrouwen een of 
andere vorm van gedwongen sexuele hande-
lingen in de kindertijd had ervaren. De door 
de auteur gehanteerde operationele definitie 
is echter zeer ruim en onnauwkeurig, waardoor 
deze cijfers zeer waarschijnlijk aan de hoge 
kant zijn. Uit de gepresenteerde cijfers valt 
de schatting te maken (exacte cijfers worden 
niet gegeven) dat het in ongeveer de helft tot 
den derde van deze gevallen om sexueel mis-
bruik door een gezinslid handelde (-stief-vader/- 
broers). 
Uit Amerikaans survey-onderzoek blijkt dat de 

. percentages over het voorkomen van sexueel 



misbiuik onder vrouwen in het algemeen 
varieren van 15 tot 34% (vgl. Draijer, 1984, 

	

• 	p. 24). 
Op grond van bovengenoemde onderzoeken 
mogen we vooralsnog net concluderen dat 
mishandelde vrouwen significant vaker dan niet-
mishandelde vrouwen ervaringen hebben gehad 
in de jeugd met sexueel misbruik. 
De vraag of mishandelde vrouwen vaker dan 
niet-mishandelde vrouwen vroeger als kind het 
slachtoffer geweest zijn van lichamelijk (d.w.z. 
niet-sexueel) geweld is op dit moment evenmin 
met zekerheid te beantwoorden. We beschikken 
enkel over gegevens uit enkele exploratieve 
studies (Post e.a. 1981; Dvoskin, 1980; Lopez, 
1982). Daaruit komt naar voren dat mishandel-
de vrouwen inderdaad significant vaker dan 
niet-mishandelde vrouwen als kind met fysiek 
geweld waren bestraft. Wel blijkt uit represen-
tatief onderzoek (Schulman, 1979) dat vrou-
wen die geweld, m.n. tegen de moeder, hadden 

463 waargenomen, vier keer zo vaak later slacht-
offer worden van geweld door man of vriend 
clan vrouwen die vroeger geen geweld hadden 
gezien (resp. 28% en 7%). Mogelijk werkt een 
dergelijke jeugdervaring als een risicoverhogen-
de omstandigheid. 
Over het geheel genomen bieden bovenstaande 
gegevens echter nog weinig houvast om 
definitieve conclusies te trekken. 

Mannen (als slachtoffer) 
Uit representatief survey -onderzoek (Straus 
e.a., 1980, p. 113) blijkt dat 85,7% van alle 
mannen die ernstig geweld tegen hun vrouw 
gebruiken, vroeger (als tiener) zelf het slacht-
offer was van gewelddadigheden. Deze tendens, 
dat een zeer groot deel van de mishandelaars 
een gewelddadige gezinsachtergrond heeft, 
wordt ook bevestigd in niet-representatieve 
slachtofferstudies waarin gemiddeld de helft tot 
twee-derde varide ondervraagcle vrouwen aan-
gaf dat hun man/partner vroeger als kind was 
geslagen. 
Een gewelddadige gezinsachtergrond is echter 
specifiek voor mishandelende mannen. Het 
blijkt nl. dat van alle mannen die als tiener zijn 
geslagen en geweld tussen ouders hebben waar-
genomen (het slachtoffer — moeder of vader — 
is niet uitgesplitst), dat 90% daarvan zelf Oen 



geweld tegen de partner gebruikt en 10% wel. 
Van alle mannen die als tiener in het ouderlijk 
gezin geen enkel geweld hadden meegemaakt 
gebruikte 2% zelf geweld tegen vrouw/vriendin 
(Straus e.a., 1980, p. 109 e.v.). Uit boven-
staande gegevens mogen we voorlopig conclu-
deren dat een min of meer gewelddadige gezins-
achtergrond geen duidelijk voorspellende waar-
de heeft voor het later zelf gewelddadig worden 
van de man t.o.v. de vrouwelijke partner. Als 
we enkel kijken naar de gezinsachtergrond van 
de groep dad ers kan een dergelijk verband ge-
makkelijk worden overschat. Nemen we name-
lijk de algehele groep mannen die in hun jeugd/- 
tienertijd geslagen zijn als uitgangspunt, dan 
blijkt immers dat het overgrote deel van de 
mannen die vroeger als kind geslagen zijn, niet 
zelf later gewelddadig wordt. Wel mogen we 
c,oncluderen dat het hebben van een geweld-
dadige gezinsachtergrond de kans aanmerkelijk 
verhoogt (vijf tot zes keer zo groot) dat mannen 

464 	hun echtgenote mishandelen vergeleken met de 
groep die vroeger geen geweld heeft ervaren. 
Overigens blijkt dat het verband tussen als kind 
ervaren geweld en vrouwenmishandeling het 
sterkste was als mannen door hun vader werden 
geslagen (Straus, 1980, p. 111; sterkte van het 
verband is niet vermeld). 
Samenpattend kunnen we vaststellen dat ruim 
den derde van de slachtoffers en ruim drie- . 
kwart van de daders van vrouwenmishandeling 
op de een of andere manier ervaring heeft 
met een gewelddadige gezinsachtergrond. Of 
beide groepen zich in dit opzicht significant 
onderscheiden van een gemiddelde groep niet-
slachtoffers c.q. niet-daders is niet helemaal met 
zekerheid te zeggen. 
Gaan we echter uit van de populatie (mannen) 
die als kind geweld heeft ervaren dan blijkt dat 
maar den tiende van hen later zelf gewelddadig 
wordt t.o.v. vrouw/vriendin, terwijI daarnaast 
den op de twintig mannen &rider enige geweld-
ervaring in het ouderlijk gezin hun vrouw mis-
handelt. 

Methodologische kanttekening 
Als we terugkeren naar de beginvraag of er op 
dit moment empirische bewijzen zijn voor de 
visie dat er zoiets bestaat als `sociale erfelijk-
heid van geweld in het gezin' kan dit niet zon- 



der meer bevestigend worden beantwoord noch 
voor daders, noch voor slachtoffers. Voor een 
correcte waardebepaling van de verzamelde 
gegevens is het bovendien noodzakelijk aller-
eerst een aantal methodologische kanttekenin-
gen te maken: 
— (Hier is al eerder op gewezen): voor,wat de 
invloed van een gewelddadige gezinsachtergrond 
op later slachtofferschap betreft is nader 
representatief survey-onderzoek nodig of onder-
zoek met een vergelijkbare controlegroep niet-
slachtoffers, ten einde te achterhalen of slacht-
offers significant meer geweldervaringen in hun 
jeugd hebben gehad; 
— In alle hier besproken studies betrof het 
retrospectieve onderzoeken; de vraag rijst daar-
bij altijd in hoeverre de rapportering van erva-
ringen wordt vertekend door geheugeneffecten 
en bagatellisering achteraf. Verder zou er 
mogelijk sprake kunnen zijn van selectieve 
waarneming in het algemeen. Dat die wellicht 

465 	ook sexe-specifiek is, valt af te leiden uit onder- 
zoeken waarin dochters significant meer mel-
ding maken van waargenomen geweld tegen de 
moeder dan zonen dat doen (Ulbrich and 
Huber, 1981; Gully e.a., 1982). Deze sexever-
schillen in rapportering zouden volgens sommige 
auteurs ook het gevolg kunnen zijn van een 
reeel verschil in waargenomen geweld omdat de 
vader bijvoorbeeld minder gewelddadig is in 
het bijzijn van zonen dan van dochters. Dit is 
echter niet empirisch onderzocht. Straus 
(1980, p. 248) vermeldt bijvoorbeeld wel in 
een voetnoot dat vrouwen in het algemeen 
`rneer volledig' zijn in de rapportering van eigen 
geweldgebruik dan mannen. De auteur licht 
niet toe op grond waarvan hij tot deze conclusie 
is gekomen. 
— Een derde methodologische kanttekening 
betreft de vrij grove operationalisatie van het 
begrip `gewelddadige gezinsachtergrond'. We 
zagen reeds dat dit kan varieren van geweld 
dat men als slachtoffer, toeschouwer of dader 
kan hebben meegemaakt. Wat daarbij precies 
onder `geweld' wordt verstaan hangt uiteinde-
lijk voor een groot deel af van de subjectieve 
interpretatie van de ondervraagde respondent. 
delet op de rekbaarheid van het begrip `gesia- 

* gen worden (de meest voorkomende termino-
logie in de gebruikte vragenlijsten), de uiteen- 



lopende betekenissen die dit kan hebben voor 
betrokkenen en de verschillen in opvatting over 
aanvaardbaarheid van het slaan van kinderen, 
zullen de verkregen antwoorden danig kunnen 
verschillen qua inhoudelijke strekking. Dit pleit 
voor een meer precieze conceptualisering en 
operationalisering in empirisch onderzoek. 
— Een vierde en laatste kanttekening betreft 

• 	de aanwezigheid van een mogelijk empirisch 
schijnverband. Het valt bijvoorbeeld op dat op 
het eerste gezicht veel meer mishandelaars dan 
mishandelde slachtoffers een gewelddadige 
gezinsachtergrond hebben (resp. driekwart en 
eenderde). Men is wellicht geneigd dit te inter-
preteren als een bevestiging van de visie dat 
m.n. voor het daderschap van geweld (leer-)er-
varingen in het ouderlijk gezin op dit vlak van 
belang zijn. We zagen echter reeds dat ook een 
zeer grote groep mannen die nu niet geweld-
dadig zijn melding maakte van geweld in het 
ouderlijk gezin. Hieruit zouden we kunnen 

466 	afleiden dat het verschil in de geconstateerde 
verbanden tussen gewelddadige jeugdervaringen 
en later dader-, resp. slachtofferschap samen-
hangt met de mate waarin jongens en meisjes 
in het algemeen fysiek worden gestraft. Uit 
ander onderzoek blijkt inderdaad dat jongens in 
het algemeen racer en ernstigcr fysieke bestraf-
fingen eq. geweld van de ouders meemaken 
dan meisjes (Wilson c.a., 1981). Het geconsta-
teerde verschil in gezinsachtergrond tussen 
daders en slachtoffers kan derhalve net zo goed • 
worden verklaard nit cen achterliggend 
algemeen verschil tussen mannen en vrouwen 
wat betreft de mate waarin zij slachtoffer 
worden van fysieke bestraffing eq. geweld in 
hun opvoeding. Tot zover enkele methodolo-
gische kanttekeningen. 

Zowel op grond van de tot nog toe beschikbare 
data, als op grond van de zojuist gemaakte 
kanttekeningen moeten we coneluderen dat 
uiterste terughoudendheid is geboden bij de 
interpretatie van onderzoeksgegevens. Die 
resultaten staan niet toe te spreken van een 
intergenerationele cyclusyan geweld als 
algemeen voorkomend patroon bij vrouwen-
mishandeling. Daarvoor zijn de aangetroffen 
empirische verbanden te zwak. Dit neemt niet 
weg dat in individuele gevallen de ervaringen 



in het ouderlijk gezin met geweld wel van 
invloed kunnen zijn. Op deze plaats bekijken 
we echter of, gezien de schaal waarop vrouwen-
mishandeling vookomt, een dergelijk verband 
in een groot deel van de gevallen aanwezig is 
en een mogelijk aanknopingspunt biedt voor 
een verklaring voor het ontstaan van mishan-
deling van vrouwen. Op dit moment kunnen 
we wel concluderen dat een gewelddadige 
gezinsachtergrond een risico-verhogende, pre-
disponerende factor kan zijn bij mannen voor 
het optreden van daderschap m.b.t. vrouwen-
mishandeling. Het verband voor slachtoffers 
ligt beduidend minder sterk. 
De tweede vraag- die we eerder stelden luidde in 
hoeverre met een leertheoretisch model een 
adequate verklaring geboden kan worden voor 
een mogelijk verband tussen vroeger ervaren 
geweld en later dader- c.q. slachtofferschap. 
Het valt bij de hier besproken onderzoeken op 
dat aan de wijze waarop het leerproces zou 
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	verlopen weinig aandacht is besteed, zeker niet 
wat de psychologische mechanismen betreft 
die daarbij een rol zouden spelen. De aangetrof-
fen (of veronderstelde) empirische verbanden 
zijn achteraf theoretisch geInterpreteerd in 
globale termen van leereffecten'. In het zien 
slaan, en/of het zelf geslagen worden, wordt 
niet alleen het gedrag geleerd d.m.v. imitatie — 
dit geldt vooral voor mannen — maar ook de 
emotionele en morele rechtvaardigingen 
('degene die je liefheeft slaat je ook' of: `als 
niets anders meer helpt mag je slaan'). Mannen 
zetten dit gedrag volgens deze visie voort. (v1g. 
Straus e.a., 1980, pp. 101-104). Dit leren van 
geweld wordt ook verondersteld samen te 
hangen met sociale klasse. Hiervoor is echter 
tot nog toe geen overtuigend empirisch bewijs 
aangetroffen. 
In feite kunnen we deze verklaring beschouwen 
als een interpretatie achteraf. 
Hypothese-toetsend onderzoek, waarbij vanuit 
een samenhangend leertheoretisch kader een 
operationalisatie is ontwikkeld en vervolgens 
empirisch is getoetst, waarbij ook het leer-
proces voor daders verder is uitgewerkt, ont-
breekt vooralsnog bij grootschalig empirisch 
onderzoek. Deze kritiek sluit aan bij wat eerder 
is benoemd als de theorie-armoede in de 
`empiricistische' Amerikaanse (gezinssociolo- 



gische) onderzoekstraditie (Breines and Gor-
don, 1983). 	• 
Ook wat betreft de slachtofferkant zien we 
tot nog toe in empirisch onderzoek overwegend 
leertheoretische verklaringen. Vermoed wordt 
dat vrouwen die nit een gewelddadig gezin 
komen zelf toleranter zouden staan tegenover 
's mans geweld, of wellicht een partner kiezen 
die past in hun beeld van verwevenheid van 
liefde' en agressie (Straus e.a., 1980). In ander 
onderzoek wordt het slachtofferschap van 
vrouwen in verband gebracht met een algemene 
sexe-rol socialisatie volgens welke vrouwen een 
gedragspatroon zouden leren dat omschreven 
wordt als `geleerde hulpeloosheid' (Walker, 
1979,1984). 
Het leerproces wordt hier jets nader uitgewerki 
onder verwijzing naar (behavioristisch) onder-
zoek onder ratten waaruit blijkt dat systema-
tische blokkade van effectief verweer leidt tot 
een gedrag waarin het onderspit wordt gedol- 

468 	yen, zelfs in situaties waarin verweer relatief 
eenvoudig is. Analoog hieraan veronderstelt de 
auteur dat vrouwen, gezien hun sexe-specifieke 
socialisatie hun eigen mogelijkheden tot verzet 
onderschatten, hetgeen zich bij mishandelde 
vrouwen zeer pijnlijk manifesteert in het 
gevoel `geen kant op te kunnen'. Zij veronder-
stelt dat dit bijdraagt aan het voortduren van 
het slachtofferschap van mishandelde vrouwen. 

Kanttekening bij leertheorie 
Bij de hier vermelde leertheoretische inter-
pretaties wil ik tot slot enkele kritische kant-
tekeningen plaatsen: 
— Leertheoretische verklaringsmodellen ver-
onderstellen een tamelijk rechtlijnig verband 
tussen vroeger `geleerd' gedrag en de herhaling 
daarvan op latere leeftijd. Daarmee kan moeilijk 
worden verklaard dat relatief grote groepen 
mensen met vergelijkbare leerervaringen niet 
gewelddadig worden. Evenmin kan worden 
verklaard waarom, wat de slachtoffers betreft, 
vrouwen er wel in slagen geweld van hun 
mannelijke partner te stoppen. Met dergelijke 
theorieen wordt een vrij amorf dader- en slacht-
offerbeeld gepresenteerd dat geen recht doet 
aan de verschillen die binnen groepen aanwijs-
baar zijn. Dit bezwaar sluit aan bij het algemene 
bezwaar tegen leertheoretische modellen die 



een tamelijk mechanisch mensbeeld hanteren. 
— Voorzover het daderschap betreft, wordt 
vaak niet verklaard waarom mannen juist tegen 
vrouwen (en vaak alleen tegen hun partner, 
niet tegen kinderen of niet in die mate of ernst) 
geweld gaan gebruiken. Voorzover aan dit 
sexe-specifieke element wel aandacht wordt 
besteed, gebeurt dit onder algemene verwij-
zingen naar culturele stereotyperingen over de 
aanvaardbaarheid van geweld tegen vrouwen 
waarmee weer niet wordt verklaard dat de des-
betreffende mannen alleen tegen hun vrouwe-
lijke partner gewelddadig zijn; 
— Het accent ligt op het leren van bewuste 
gedragsmatige of motivationele aspecten van 
het geweld als een eenduidig eindresultaat van 
hetgeen ooit is geleerd (zie ook: Draijer, 1984, 
pp. 226-227). De dynamiek rondom het 
geweldgebeuren zelf kan daarmee nauwelijks 
inzichtelijk worden gemaakt. Het gegeven bij-
voorbeeld dat in de relatie niet altijd van meet 

469 	af aan sprake is van apert gewelddadig gedrag 
van de man doet al vermoeden dat van een 
regelrechte voortzetting van geweld niet zonder 
meer in alle gevallen sprake is. Vanuit een leer-
theoretische optiek kan nauwelijks of niet -
aandacht worden besteed aan minder bewuste 
aspecten die er mede toe kunnen leiden dat 
geweld ontstaat of voortduurt. Meer aandacht 
hiervoor biedt wellicht ook meer mogelijk-
heden om een gedifferentieerd beeld te krijgen 
van wat zich afspeelt bij mishandeling van 
vrouwen. Recentelijk zijn daarover vanuit 
feministisch geinspireerde interpretaties van 
de psycho-analytische object-relatietheorie 
suggesties gedaan die meer licht kunnen werpen 
op de dynamiek van geweld tegen vrouwen in 
partnerrelaties en hoe deze veelal is verweven 
met ambivalenties van vrouwen (alsook van 
mannen) in de vaak aanwezige haat—liefde-
verhouding tot de partner (Bruckner, 1983; 
Gillman, 1980). Naast de individuele relatie-
dynamiek, waarvoor meer aandacht wordt 

• bepleit, wordt ook op het structurele karakter 
gewezen dat veelal kleeft aan de intra-psychi-
sche mechanismen die de interactie tussen 
vrouwen en mannen in intieme relaties kunnen 
beihvloeden. Gedoeld wordt o.a. op de proble-
matiek rond ego-afgrenzing bij vrouwen en 
mannen die tot symbiotische relatiemechanis- 



men kunnen leiden, en op de mogelijkheid van 
projectieve identificatie van de vrouw met de 
agressor. 

Conclusie 
Voorlopig mogen we concluderen dat zowel 
empirisch als theoretisch bezien bezwaren zijn 
in te brengen tegen de visie dat ervaring met 
geweld in het ouderlijk gezin een verklaring 
vormt voor het later optreden van geweld tegen 
vrouwen. De aard van het probleem vrouwen-
mishandeling is ook te complex om te veronder-
stellen dat een enkele factor of omstandigheid 
een voldoende verklaring kan geven. Inderdaad 
piepen de jongen soms net als de ouden zon-
gen, maar voorzover die ene melodie wordt her- 
haald gebeurt dit waarschijnlijk in meer 
variaties en toonzettingen dan vaak wordt 
verondersteld. 
Willen we hierover meer empirisch gefundeerde 
gegevens verzamelen, dan zal de onderzoeks- 

470 vraag minder wijds geformuleerd moeten wor-
den. In elk geval zal, gezien de eerder genoemde 
bezwaren, een nadere concretisering nodig zijn 
naar: 
I. Daderschap of slachtofferschap, c.q. de 
vraag hoe werken vroegere ervaringen door op 
mannen of vrouwen. 
De aard van de ervaringen is mogelijk meer 

• sexe-specifiek dan nu naar voren komt. Met 
name de invloed van sexueel misbruik als pre-
disponerende factor tot later herhaald slacht-
offerschap verdient meer aandacht bij vrouwen. 
2. Het soort geweld (fysiek/sexueel) en de ernst 
dient nader gespecificeerd te zijn; zowet wat 
betreft vroegere ervaringen met geweld als het 
huidige gewelddadige gedrag! Het waarnemen 
van geweld tegen de moeder is kwalitatief een 
anderssoortige ervaring dan het zelf geslagen 
worden, zeker wat de intra-psychische dyna-
miek betreft die dit hi] het kind teweeg zal 
brengen. 
Bovendien bieden de onderzoeken en de theorie 
geen enkel inzicht hoe het veelvuldig voorko-
men van sexueel geweld tegen de partner 
(verkrachting m.n.) verklaard moet worden! 
3. De theoretische interpretatie van mogelijk 
aanwezige verbanden dient verder te worden 
uitgewerkt waarbij meer aandacht wenselijk is 
voor psycho-dynamische kanten van zowel het 
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leerproces zelf als van het optreden van het 
geweld tegen vrouwen in de partnerrelatie. 
Gezien de complexiteit van de problematiek 
van vrouwenmishandeling en de verwevenheid 
ervan met machtsverhoudingen tussen mannen 
en vrouwen op maatschappelijk en individueel 
niveau, zal een monocausaal verklaringsmodel 
onvermijdelijk een beperkt verklaringsbereik 
hebben. 
Er wordt weliswaar een eenduidig beeld van de 
sociale werkelijkheid mee gegeven, maar een 
dergelijke eenduidigheid draagt echter ook het 
gevaar van simplificering in zich. Persoonlijk 
zou ik willen pleiten voor zodanig empirisch 
onderzoek en theorievorming dat daarmee ook 
inzicht wordt verschaft in mogelijke verschillen 
die in achtergronden en actuele dynamiek van 
vrouwenmishandeling te zien zijn. 

Noten 

Het element van `eenzildigheid' is in de definitie 
opgenomen ten einde de hier bedoelde vorm van 
geweld te onderscheiden van een wederkerig gevecht 
tussen partners waarin beiden afwisselend aanvallend 
dan wel verdedigend geweld gebruiken. De toevoeging 
`tegen haar wil' heeft tot doel de fysieke of sexuele 
mishandeling af te grenzen van sado-masochistische 
sexuele praktijken die met instemming van beide 
partners plaatsvinden. In beide gevallen gaat het om 
conceptuele afgrenzingen; in de praktijk — in opera-
tionele zin — zullen de hier bedoelde grenzen niet 
altijd gemakkelijk te trekken zijn. 

Overigens wordt binnen deze theoretische stromin-
gen over de effecten van ervaringen met `geweld' 
in de kindertijd c.q. in het ouderlijk gezin vrijwel uit-
sluitend gesproken over algemeen lichamelijk geweld 
en agressie. Ervaringen met sexuele vormen van 
geweld vielen tot nog toe buiten het blikveld. Naar-
mate daar meer empirische onderzoeksgegevens over 
bekend worden, is het de vraag of de algemene 
theoretische verklaringen, zoals die tot nog toe zijn 
geformuleerd, houdbaar zullen blijken. Voorzover 
in dit artikel zal worden gesproken over `geweld' 
wordt algemeen lichamelijk geweld bedoeld, tenzij 
dat anders staat vermeld. 
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Reacties op intrafamiliaal 
geweld* 

door drs. Carl H. D. Steinmetz** 

Inleiding 
Intrafamiliaal geweld breekt menige Neder-
landse familie op. Steeds meer dringt het besef 
door dat het hier niet om een probleem gaat 
dat alleen overgelaten dient te worden aan 
de direct betrokkenen, maar dat het om een 
maatschappelijk probleem gaat. Dit roept 
echter de vraag op wie of welke instantie 
verantwoordelijk is voor de problemen rond 
intrafamiliaal geweld. In dit artikel zullen we 
proberen op deze vraag een antwoord te geven. 
Daarbij wordt verondersteld dat in deze een 

475 	belangrijke taak voor de politie en het open- 
baar ministerie is weggelegd. We zullen de 
reacties van beide instanties op de melding van 
intrafamiliaal geweld onder de loep nemen en 
onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn • 
voor het wel en wee van de slachtoffers. Ook 
de reacties van andere instanties zullen aan de 
orde worden gesteld. 
Het artikel bestaat uit vier delen. Eerst worden 
de reacties van omstanders bij intrafamiliaal 
geweld geschetst. Daarna gaan we in op de rol 
van het openbaar ministerie en de recherche. 
In het derde deel worden de consequenties 
van hun optreden voor de slachtoffers bespro-
ken. Ten slotte gaan we in op de problemen 
waarmee de slachtoffers naar een slachtoffer-
project (in Rotterdam) gaan. Elk van deze 
onderdelen bestaat uit een uiteenzetting over 
de achtergronden van het onderwerp en een 
beschrijving van onderzoeksresultaten daarom- 
trent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inter-
view- en dossiergegevens en van de resultaten 
van de slachtofferenquete over 1982 (CBS, 
1985). 
* Met dank aan dr. Gert Jan Veerman, di Jan. J. J. M. 
van Dijk en drs. Hans Boutellier voor hun inhoudelijk 
commentaar. 
** De auteur is werkzaam als onderzoeker op het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie 
Centrum van het Ministerie van Justitie. 



Omstanders 

Theorie 
Grijpen omstanders in wanneer zij van intra-
familiaal geweld getuige zijn? Of hangt de 
beslissing om in te grijpen van de omstandig-
heden af? En zo ja, welke zijn dan die omstan-
digheden waarbij wordt ingegrepen? Hebben 
die omstandigheden verder wat te maken met 
de motieven om in te grijpen? En wanneer dat 
zo is, heeft dat gevolgen voor de reactie zelf? 
Voordat we op deze verscheidenheid aan vragen 
ingaan, past de kanttekening dat over omstan-
digheden waaronder intrafamiliaal geweld 
plaatsvindt, weinig bekend is. Niets is bekend 
over het aantal keren dat intrafamiliaal geweld 
plaatsvindt zonder dat daar getuigen bij aan-
wezig zijn. Evenmin is informatie beschikbaar 
over het aantal keren dat de getuige een 
bekende of een onbekende van het slacht- 
offer of de dader is. 

476 	In ons betoog zullen we rekening moeten 
houden met het ontbreken van deze informatie. 
Dit kan alleen door een empirisch onderscheid 
aan te brengen tussen twee typen omstanders. 
Omstanders die of het slachtoffer, de dader of 
beiden kennen en omstanders die noch het 
slachtoffer noch de dader kennen. Van dit 
laatste type omstander is uit experimenteel 
onderzoek bekend (Shotland en Goodstein, 
1984) dat zij niet ingrijpen. Bij hen leeft 
volgens Shotland en Goodstein de mening dat 
de strijdende partijen het conflict zelf moeten 
oplossen. Dit type omstander onderschrijft de 
norm dat men als getuige `zijn neus niet in 
andermans zaken behoort te steken'. Het risico 
dat men daarbij de neus stoot, wordt als 
aanzienlijk ingeschat. Of deze bevindingen uit 
experimenteel onderzoek overeenkomen met 
vergelijkbare bevindingen uit `survey'-onder-
zoek zullen we bij het bespreken van de 
resultaten nader bezien. 
Minder uitvoerig onderzocht zijn de reacties 
van getuigen die dader, slachtoffer of beiden 
kennen. Om een idee te krijgen van de moge-
lijke reacties, moeten we terugvallen op onder-
zoek van Freedman e.a. (1978). De bevindingen 
van Freedman e.a. laten zich gemakkelijk raden 
als men bij zichzelf nagaat wat het gevolg zou 
zijn wanneer men niet ingrijpt als een goede' 



bekende wordt aangevallen. Een `goede' 
bekende niet te hulp schieten, heeft tot gevolg 
dat men deze daarna moeilijk onder ogen kan 
komen. Freedman e.a. brengen dit verschijnsel 
als volgt onder woorden: 'people like others 
who reward them or who are associated with 
pleasant experiences'. Het te .  hulp schieten 
tijdens een onaangename ervaring versterkt de 
noodzaak tot wederkerigheid. Wanneer van 
iemand bekend is dat hij ons goed gezind is, 
zijn we geneigd om die persoon aardig te 
vinden. Een Nederlands gezegde waarin Freed-
man's omschrijving van wederkerigheid goed 
tot uitdrukking komt, is `voor wat hoort wat'. 
Toegepast op intrafamiliaal geweld betekent 
dit dat getuigen, die slachtoffer en/of dader 
kennen, goede argurnenten moeten hebben om 
niet in te grijpen. 
Samengevat verwachten we dat omstanders 
ingrijpen wanneer zij een bekende zijn van het 
slachtoffer en/of de dader en dat niet wordt 
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	ingegrepen wanneer een omstander een van 
beide of beide niet kent. 

Resultaten 
34% van de getuigen van een misdrijf in Neder-
land reageert, maar dat aantal verschilt per 
type misdrijf. Bij mishandelingen reageert 14% 
en bij inbraken 67% van de getuigen (Stein-
metz, 1985). Dat enorme verschil tussen het 
aantal ingrijpers bij inbraak en mishandeling 
lijkt te kunnen worden teruggevoerd op de 
norm 'clat men z'n neus niet in andermans 
zaken behoort te steken'. Dit blijkt uit de reden 
die wordt opgegeven om niet te reageren 
wanneer men getuige is van een misdrijf. Ruim 
40% van degenen die niet hebben ingegrepen, 
toen zij getuige waren van een mishandeling, 
zegt dat zij niets met die mishandeling .te maken 
hebben. Bij inbraak wordt dit argument heel 
wat minder vaak gehanteerd. Slechts 24% van 
degenen die niet hebben ingegrepen, zegt dat 
die inbraak hen niet aanging. Overigens moet 
onder ogen worden gezien dat ingrijpen bij 
mishandeling heel wat meer risico's met zich 
meebrengt dan ingrijpen bij inbraalc. Ten dele 
hangt dat samen met de aard van de reactie 
(Steinmetz, 1985). Bij mishandeling komt men 
op voor het slachtoffer of kant men zich tegen 
de dader. Terwijl de reactie bij inbraak bestaat 



nit een telefoontje naar de politie. Deze resul-
taten zijn niet strijdig met de bevinding nit 
experimented l onderzoek dat op intrafamili-
aal geweld door onbekenden niet wordt gerea-
geerd. 
Is het principe `voor wat hoort wat' van toepas-
sing op interventies bij intrafamiliaal geweld 
waar de getuige slachtoffer of dader kent? Bij 
survey-gegevens is het localiseren van intra-
familiaal geweld vanuit de betrekkingen tussen 
getuige, slachtoffer en dader niet zonder nicer 
eenduidig. Of geweld intra- of extrafamiliaal 
is, daar kan eon getuige slechts naar gissen in 
eon situatie waar noch dadcr noch slachtoffer 
bekenden zijn. Wanneer daarentegcn een 
getuige de dader of het slachtoffer kent, kan 
eenvoudiger worden ungernaakt of het geweld 
extra- of intrafamiliaal is. In de plaats van 
intrafamiliaal geweld wordt bij het bespreken 
van de resultaten uitgegaan van mishandeling. 
Uit het voorgaande valt af to leiden dat hier- 

478 • tegen goon bezwaar kan worden ingebracht 
wanneer de getuige dader of slachtoffer niet 
kent. Mishandeling als aanduiding van intra-
familiaal geweld is echter to grof wanneer 
de getuige dader of slachtoffer kent. Maar eon 
betere aanduiding is met behulp van de aan-
wezige gegevens niet mogelijk. 
Uit de CBS-slachtofferenquete over 1982 (Stein-
metz, 1985) weten we dat getuigen van mishan-
doling die het slachtoffer of de dader kennen, 
drie maal zo vaak ingrijpen als getuigen die 
goon van beiden kennen (x 2 =48,6; . df=1; =.21). 
Ook vinden we eon gedeeltelijke ondersteuning 
your het principe `voor wat hoort wat' in het 
onderzoek van Kuhl (1982). In dit onderzoek 
ging zij na wat getuigen doen wanneer een 
vrouw wordt mishandeld. In dit onderzoek 
zijn getuigen over het algemeen bekenden van 
het slachtoffer of de dader. Uit haar onderzoek 
blijkt dat ongeveer eon derde van de getuigen 
reageert. Van degenen die niet ingrijpen, 
geeft verder ongevecr 10% aan dat zij niets 
met doze wouwenmishandeling to maken 
hebben (speciale bewerking van tabel 2, 
pg. 54). Daaraan kan de conclusie worden 
verbonden dat eon getuige van intrafamiliaal 
geweld zich heel wat verantwoordelijker voor 
de afloop voelt dan eon getuige van een vecht-
partij tussen personen die de getuige niet kent. 



Of deze con statering als verheugend moet 
worden aangemerkt, is maar de vraag? Voor 
een deel hangt dat af van de aard van de 
reactie. Uit de CBS-slachtofferenquete (Stein-
metz, 1985) blijkt dat het verjagen of aan-
pakken van de dader meer voorkomt bij 
getuigen van intrafamiliaal geweld dan bij 
getuigen van mishandeling door een onbekende 
dader (x 2 =5,3; df=1 ; p<.02; 4)=.19). 
Getuigen van mishandeling door een onbekende 
dader waarschuwen daarentegen vaker de 
politie dan getuigen van intrafamiliaal geweld 
(x 2 =7,4; df=1; p<.01; 4)=.22). Bij intrafami-
liaal geweld bestaat .  kortom een sterkere 
voorkeur voor eigenrichting dan voor een 
strafrechtelijke aanpak van het misdrijf. De 
norm dat men zijn neus niet in andermans 
zaken behoort te steken, naast verontwaardi-
ging over het aangedane leed, lijkt deze voor-
keur te kunnen verklaren. 

479 	Conclusie 
Of een omstander zich verantwoordelijk voelt 
voor de afloop van intrafamiliaal geweld of 
dat hij 'vindt dat hij zijn neus niet in andermans 
zaken behoort te steken, hangt af van de aard 
van de relatie tussen omstander, dader en 
slachtoffer. Zeer laconiek lijken omstanders 
te reageren die noch de dader noch het slacht-
offer kennen. Ook het openbaar ministerie, 
kent meestal noch het slachtoffer noch de 
dader als prive-persoon. 

Het openbaar ministerie en de politie 

Achtergrond 
Intrafamiliaal geweld wordt meestal door het 
openbaar ministerie geseponeerd. Ongeacht 
de ernst wordt intrafamiliaal geweld vaker 
afgedaan met een sepot dan extrafamiliaal 
geweld (Zoomer en Steinmetz, 1979). Bij 
intrafamiliaal geweld wordt kortom aan een 
terughoudende opstelling de voorkeur gegeven 
boven een normbevestigende reactie (Davis, 
1981; Bell, 1984; Sherman and Berk, 1984). 
Wanneer men het Wetboek van Strafrecht 
hierop naleest, is de terughoudende opstelling 
van het openbaar ministerie bij intrafamiliaal 
geweld niet zonder meer te begrijpen. Aange-
zien deze opstelling niet gebaseerd kan zijn op 



een geringe ernst van het misdrijf, zal naar een 
verklaring moeten worden gezocht bij opvat-
tingen onder leden van het openbaar ministerie 
over intrafamiliaal geweld. Een bekende opvat-
ting is dat het openbaar ministerie zich bij 
intrafamiliaal geweld terughoudend opstelt 
om zo de oplossing van het conflict over te 
laten aan de respectievelijke familieleden 
(Zoomer en Steinmetz, 1979). Deze opvatting 
werd recent nog onderschreven door een lid 
van het openbaar ministerie als verklaring voor 
de terughoudende opstelling inzake sexueel 
geweld (Geweld tegen vrouwen, 1985). 
Bekend is dat het sepotbeleid van het openbaar 
ministerie het verbaliseringsbeleid van de politie 
als het ware stuurt (van Dijk en Steinmetz, 
1979). Vandaar dat de terughoudende opstel-
ling van het openbaar ministerie verregaande 
consequenties heeft voor de opstelling van de 
politie jegens intrafamiliaal geweld. Het gevolg 
is namelijk dat bij de recherche naast het 

480 	criterium `ernst van het misdrif het criterium 
`geen succes bij vervolging' een grote rot gaat 
spelen. Vanwege de grote aantallen zaken en 
telefoontjes waar de recherche elke dag mee 
in aanraking komt, verwachten we dat dit 
criterium de recherche goed van pas komt. 
De recherche is in eerste aanleg verantwoordelijk 
voor het besluit dat een zaak strafrechtelijk 
wordt vervolgd. Dat men van plan is het straf-
bare feit te vervolgen blijkt wanneer de recher-
che een procesverbaal opmaakt. Het besluit om 
een procesverbaal achterwege te laten wordt 
een politie-sepot genoemd (Spickenheuer, 
1983). 
Concreet verwachten we dat die sterke nadruk 
op het criterium `geen succes bij vervolgen' de 
recherche aanzet om intrafamiliaal geweld 
vaker dan extrafamiliaal geweld af te doen met 
een politie-sepot. Dat veronderstellen we 
overigens onder het voorbehoud dat de ernst 
tussen beide typen geweld vergelijkbaar is. Ook 
verwachten we dat het politie-sepot gepaard 
gaat met het doorverwijzen naar instanties of 
personen die hulp verlenen. Door te verwijzen . 
is een rechercheur, ondanks de weigering om 
tot vervolging over te gaan, toch behulpzaam. 
Het proces dat een door een externe organisa-
tie gekweekt criterium een eigen leven gaat 
leiden, is niet uniek voor de recherche. Hoe 



dat proces bij de recherche werkt, is door 
Davis (1981) uitgewerkt. Davis (1981) vergelijkt 
de recherche met andere sociale bureaucratieen. 
Een bureaucratie is volgens Bottomore (1969, 
pp. 140) een concentratie van administratieve 
krachten. Zoals bekend hebben moderne 
sociale bureaucratieen te maken met een niet 
aflatende stroom van zaken en telefoontjes. 
De recherche vormt hierop geen uitzondering. 
Evenals bij andere sociale bureaucratieen is 
het zo snel mogelijk afwikkelen van zaken en 
telefoontjes een niet te verwaarlozen neven-
geschikte doelstelling geworden. Criteria voor 
het efficient afwikkelen van de 'caseload' wor-
den ontleend aan een verengde taakopvatting, 
ook wel prioriteitstelling genoemd (Steen-
huis, 1984). Voor het onderdeel van de politie 
dat hier wordt bestudeerd, de recherche, is 
het voornaamste criterium: 'is het aannemelijk 
dat de dader zal worden vervolgd?' 
Individuele rechercheurs blijven echter streven 

481 	naar zoveel mogelijk intrinsieke beloningen 
in hun werk. Intrinsieke beloningen die ver-
ankerd liggen in de eerder beschreven collec- 
tieve taakopvatting. Onzekerheid over mogelijk 
succes bij het vervolgen van de dader heeft, 
tegen de achtergrond van de grote aantallen 
zaken en telefoontjes, volgens Davis tot gevolg 
dat door de recherche op een melding vaak 
niet in strafrechtelijke zin wordt gereageerd. 
Het niet in strafrechtelijke zin willen reageren, 
heeft overigens gevolgen voor het slachtoffer. 
Het gevolg is een extra probleem naast de 
bestaande problemen: de politie wil de dader 
niet aanpakken. Later komen we daar bij de 
hulpverlening expliciet op terug. 

Resultaten 
Een gebruikelijke reactie van de recherche 
op het melden van een delict is het opmaken 
van een proces-verbaal. Reacties, zoals een 
reprimande, een nachtje afkoelen of een verbod 
om zich op de plaats van het misdrijf op te 
houden worden gehanteerd als alternatieven 
voor het opmaken van een proces-verbaal. Bij 
korpsen met gemeentepolitie zijn deze reacties 
veelal voorbehouden aan de surveillance-dienst. 
Meestal komt de recherche er daarna niet meer 
aan te pas. Wanneer een rechercheur besluit 
om een proces-verbaal achterwege te laten, kan 



hij zich daarover bij bet slachtoffer veront-
schuldigen en kan hij het slachtoffer oak door-
verwijzen naar instellingen die hulp verlenen. 
De prirnaire reactie van de recherche bestaat 
this nit het al dan niet opmaken van een proces-
verbaal. Vanaf 1978 is onder andere in Rotter-
dam aan deze primaire reactie van de recherche 
een extra reactie toegevoegd: slachtoffers van 
geweldmisdrijven kunnen door de recherche 
warden doorverwezen naar het slachtoffer-
project. Daarmee is uitvoering gegeven aan het 
legitieme bestaan van `verzorging' naast 
`vergelding voor slachtoffers van misdrijven. 
De erkenning van het principe dat ook `verzor-
ging' naast `vergelding' ten grondslag moet 
liggen aan de primaire reacties van de recherche 
op het melden van een misdrijf, zegt echter 
nog niets over de praktijk. Voor het jaar 1981 
— dos nadat dit project drie jaar heeft kunnen 
inburgeren — hebben wij daarom onderzocht 
of de recherche slachtoffers van mishandeling, 
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	waaronder slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld, doorverwijst. 
In tabel 1 hebben we de primaire reacties van 
de recherche op intrafamiliaal geweld en geweld 
tussen onbekenden weergegeven. De gegevens 
zijn afkomstig nit het onderzoek naar de 
bejegening van slachtoffers van geweld in 
Rotterdam (Steinmetz en Van Andel, 1984). 

Tabel I: De primaire reacties van de recherche op 
intrafamiliaal geweld en gewe1d tussen 
onbekenden 

Primaire reacties 	Intrafamiliaal 	Gcweld tussen 
geweld (N=73) onbekenden 

(N=123) 

Proces-verbaal 	14% 	48% 
Proces-verbaal en 
doorverwijzen 	4% 	 2% 
Sepot en door- 
verwijzen 	30% 
Sepot 	 52% 	50% 

Totaal 100% 	100% 

Op 82% van de meldingen van intrafamiliaal 
geweld is door de recherche met een politic-
sepot gereageerd. Op intrafatniliaal geweld 
wordt heel wat vaker (x 2 =20,6; df=1; p<.01; 



Ø=.32) met een politiesepot gereageerd clan 
. op geweld tussen onbekenden. De helft van de 

meldingen van geweld tussen onbekenden werd 
namelijk door de recherche met een politie-
sepot afgedaan. Uit tabel 1 blijkt verder dat 
alleen slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
door de recherche worden doorverwezen naar 
het slachtofferproject. Bij geweld tussen onbe-
kenden wordt 2% doorverwezen en bij intra-
familiaal geweld 34%, dat wil zeggen zeventien 
maal zoveel (x 2 =4.1; df=1; p<.01; cb=.46). 
Voordat we de conclusie trekken dat deze 
verschillen het gevolg zijn van selectieve 
prioriteit, zullen we moeten aantonen dat ze 
niet zijn terug te voeren op verschillen in ernst 
van het misdrijf of kenmerken van het slacht-
offer. Op elk van de primaire reacties zullen 
we apart ingaan: eerst op de beslissing om een 
proces-verbaal op te maken, daarna op de be-
slissing om een slachtoffer te verwijzen naar 
het slachtofferproject en vervolgens op het kale 

483 	politie-sepot (zonder doorverwijzing). 

Proces-verbaal 	• 
De beslissing van een rechercheur om een 
proces-verbaal op te maken wordt vrijwel 
altijd bepaald door het letsel dat het slacht- 
offer van intrafamiliaal geweld heeft opgelopen 
(x2 =20,4; df=1; p<.01; 0=.54). De beslissing 
om een proces-verbaal op te maken heeft 
daarentegen niets uit te staan met de toege- 
b rachte schade (x 2 =1,9; df=1 ; p=.16; ns). 
Wanneer het letsel kortom wat zwaarder (hech-
ting, kneuzing en opname in het ziekenhuis) 
is, dan gaat de recherche in 46% van de mel-
dingen van intrafamiliaal geweld over tot het 
opmaken van een proces-verbaal. Bij minder 
zwaar letsel wordt in 2% van de meldingen 
een proces-verbaal opgemaakt. Dit kan te 
maken hebben met het feit dat slachtoffers 
met minder zwaar letsel worden doorverwezen 
naar het slachtofferproject. Omdat het opma-
ken van een proces-verbaal zelden gepaard 
gaat met een doorverwijzing, lijkt dit de meest 
voor de hand liggende verklaring. Uit onze 
gegevens blijkt echter het tegendeel. De beslis-
sing om een proces-verbaal op te maken wordt 
niet beinvloed door de beslissing om iemand 
door te verwijzen (x 2 =.88; df=1; p=.65; ns). 
Geen van de individuele kenmerken van slacht- 



offers van intrafamiliaal geweld blijkt overigens 
samen te hangen met de beslissing om een 
proces-verbaal op te maken (zie bijlage). 
Deze resultaten tonen aan dat de eerste schif-
ting om een zaak naar het parket door te sturen 
plaats vindt aan de hand van het letsel dat het 
slachtoffer oploopt. Wanneer een slachtoffer 
van intrafamiliaal geweld letsel oploopt waar-
voor minimaal een eenmalige EHBO-behande-
ling of een bezoek aan een huisarts nodig is, 
waar een vleeswond wordt gehecht of een 
kneuzing wordt behandeld, dan neemt de 
recherche het zekere voor het onzekere. Vrij-
wel altijd wordt dan de beslissing genomen om 
een proces-verbaal op te maken. Slechts bij 
8% van de meldingen van intrafamiliaal geweld 
wordt van deze stelregel afgeweken. 
De strikte hantering van deze stelregel doet 
vermoeden dat het criterium letsel bij intra-
familiaal geweld wordt gehanteerd als absolute 
maatstaf. Of dat zo is, komen we te weten 
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	door na te gaan, hoe met deze stelregel wordt 
omgesprongen, bij mishandeling waar de dader 
voor het slachtoffer een onbekende is. Aange- . 
zien 50% van de meldingen van mishandeling 
tussen onbekenden een proces-verbaal oplevert, 
verinoeden wij dat de recherche hier een andere 
regel hanteert. Bij mishandeling tussen onbe-
kenden wordt in vergelijking tot intrafamiliaal 
geweld drie maal zo vaak een proces-verbaal 
opgemaakt. Bij letsel waarvoor minimaal een 
EHBO-behandeling of een behandeling door een 
huisarts is vereist, blijkt dat in geval van mishan-
deling tussen onbekenden de recherche in 43% 
proces-verbaal opmaakt. Concreet betekent 
dit dat de recherche met twee maten meet. 
Voor een proces-verbaal bij mishandeling 
tussen onbekenden is geringer letsel vereist 
dan voor een proces-verbaal bij intrafamiliaal 
geweld . (x 2 =I2,2; df=1 ; p<.01; (1)=.32). 
Het vermoeden dat letsel bij intrafamiliaal 
geweld als absolute maatstaf wordt gehanteerd, 
lijkt hiermee bevestigd. Daarmee is tevens 
komen vast te staan dat het geringe aantal 
processen-verbaal bij intrafamiliaal geweld niet 
is terug voeren op de geringe emst van het 
misdrijf maar op de ongelijke behandeling van 
intrafamiliaal geweld. 



Doorverwifzen 
De ernst van het misdrijf blijkt niet samen te 
hangen met de beslissing om iemand door te 
verwijzen naar het slachtofferproject. Slacht-
offers van intrafamiliaal geweld met zwaar 
letsel of veel schade worden kortom even vaak 
door de recherche op het bestaan van het 
slachtofferproject gewezen als slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld met licht letsel (x 2 =.77; 
df=1; p=.62; ns) of geringe schade (x 2 =.68; 
df=1; p=.59; ns). Uit het onderzoek naar mis-
handeling en doorverwijzing (Steinmetz en van 
Andel, 1984) is gebleken dat bij de beslissing 
van de recherche om een slachtoffer naar het 
slachtofferproject door te verwijzen noch de 
ernst van het misdrijf noch individuele kenmer-
ken een rol spelen. De maatstaf voor doorver- 
wijzing is kortom niet gebaseerd op het 
criterium ernst van het misdrijf of op individuele 
kenmerken van het slachtoffer maar op het 
type misdrijf. 

485 	Van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
wordt twee derde niet doorverwezen. Wanneer 
deze beslissing niets heeft uit te staan met de 
ernst van het misdrijf en de individuele ken-
merken van de slachtoffers, hoe komt dat dan 
wel? Is de beslissing om door te verwijzen soms 
gebaseerd op de aard van het werk bij de 
recherche? Aangezien de recherche een door-
verwijzende instantie is, verdient de aard van 
het werk een nadere beschouwing. Een hoge 
prioriteit wordt bij de recherche toegekend 
aan het vervolgen van daders. Door die nadruk 
op het vervolgen van daders kunnen andere 
werkzaamheden erbij inschieten. En zeker 
wanneer die werkzaamheden haaks staan op 
het vervolgen van daders. Slachtoffers door-
verwijzen naar opvangprojecten is zo'n activi-
teit. Door de recherche wordt aan dat door-
verwijzen een lage prioriteit toegekend. Slacht-
offerprojecten zijn in die zin voor een groot 
deel afhankelijk van de individuele inzet van 
rechercheurs. 
Wanneer het percentage doorverwijzingen 
wordt vertaald in het aantal rechercheurs van 
Groot-Usselmonde dat zich heeft ingezet, 
betekent dit dat een derde van de rechercheurs 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld heeft 
gewezen op het bestaan van het slachtoffer-
project. Bij deze berekening wordt veronder- 



steld dat elke rechercheur gemiddeld evenveel 
aangiften opneemt. 
Bij een lage prioriteit wordt een sterke wissel 
getrokken op de individuele inzervan reciter-
cheurs. De grote mobiliteit binnen de politie-
Organisatie bemoeilijkt verder het creeren van 
steunpunten (rechercheurs met een grote 
individuele inzet) voor het slachtofferproject 
binnen de recherche. Los van deze redenen 
voor een beperkt aantal doorverwijzingen van 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld hebben 
wij kunnen constateren dat het rechercheurs 
ontbreekt aan inhoudelijkc kennis over het 
slachtofferproject. Alleen wanneer het reciter-
cheurs te moeilijk wordt, zo blijkt uit onze 
interviewgegevens, verwijzen zij door. Hulp 
is naar hun mening voor slachtoffers met 
overduidelijke problemen. 

• 
'Kaal' politie-sepot 
Op 52% van de meldingen van intrafamiliaal 

486 	geweld reageert de recherche noch met ver- 
gelding noch met zorg your het slachtoffer 
middels een doorverwijzing. Deze meldingen 
hebben met elkaar gemeen dat het letsel wat 
geringer is. Ook !tier lijkt een vergelijking met 
de reacties van de recherche op mishandeling 
door een onbekende op z'n plaats. Die verge-
lijking laat zien dat de recherche op 50% van de 
meldingen van een mishandeling door een 
onbekende dader eveneens niet reageert. hen 
'Ica& politie-sepot' wordt kortom even vaak 
toegepast bij mishandeling door een onbekende 
als ingeval van intrafamiliaal geweld. 
Vanuit dit gegeven lijkt het beleid dat door de 
recherche wordt gevoerd rechtvaardig. Bekend 
van intrafamiliaal geweld is echter dat het 
geweld in tegenstelling tot mishandeling door 
een onbekende structured van aard is (Walker, 
1984). Dat wil zeggen dat het slachtoffer 
regelmatig psychische, fysieke en materiele 
vernederingen moot ondergaan. Door alleen het 
zichtbare zware letsel mee te laten wegen hi] de 
beslissing om een proces-verbaal op te maken, 
wordt tekort gedaan aan de overige cornponen-
ten van dit type geweld die teed tot gevolg 
hebben. Intrafamiliaal geweld is met andere 
woorden niet zonder meer te vergelijken met 
een mishandeling door een onbekende dader. 
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Conclusie 	 • 
De terughoudende opstelling van het openbaar 
ministerie met het vervolgen van intrafamiliaal 
geweld leidt tot meer politie-sepots bij intra-
familiaal geweld dan bij extrafamiliaal geweld. 
Dat in verhouding grotere aantal politie-sepots 
is niet te rechtvaardigen op basis van de geringe 
ernst van intrafamiliaal geweld. Verder blijken 
politie-sepots bij intrafamiliaal geweld gepaard 
te gaan met het doorverwijzen naar het slacht-
offerproject. Op de helft van de meldingen van 
intrafamiliaal geweld reageert de recherche met 
een `kaal' politie-sepot. De recherche volstaat 
daarbij met de mededeling aan het adres van 
het slachtoffer vervolgen in deze zaak niet 
opportuun wordt geacht'. Over de consequen-
ties van deze opstelling voor de slachtoffers 
wordt hierna gefilosofeerd. 

Reacties van recherche en gevolgen voor slacht-
offers 

Achtergrond 
De administratieve reacties van de recherche 
op een melding van intrafamiliaal geweld zijn 
in kaart gebracht. Hoe een rechercheur in de 
praktijk reageert, is daarbij nog niet aangegeven. 
Een slachtoffer dat een delict komt melden, 
doet dat op een voor die persoon kenmerkende 
wijze. Om vervolgens als functionaris op zo'n 
zaak een label te plakken, zoals `deze zaak wordt 
vervolgd', is minder eenvou dig dan het lijkt. 
Vandaar dat functionarissen in een sociale 
bureaucratie (werk)stereotypen hanteren om 
de afhandeling van zaken en telefoontjes te 
bespoedigen. Het eerder besproken criterium 
`deze zaak is niet succesvol te vervolgen' wordt 
in de praktijk omgezet in een aantal werkstereo-
typen. Davis (1981) stelt dat de werkstereo-
typen voor een rechercheur evaluaties bevatten 
van de uitkomst van zo'n melding. Elke aangifte 
wordt dus getoetst aan de hand van werkstereo-
typen die in de praktijk zijn ontwikkeld. 
Dat werkstereotypen ook in Nederland ontwik-
keld zijn, menen we te mogen afleiden uit de 
administratieve labels die de recherche hanteert 
voor meldingen en aangiften van intrafamiliaal 
geweld. Voorbeelden van administratieve labels 
waaronder intrafamiliaal geweld volgens onze 
gegevens bij de recherche te boek staan, zijn: 



onenigheid,.huiselijke moeilijkheden, vrouw 
aan het bureau, man aan het bureau gebracht 
en mishandeling. In deze administratieve labels 
klinkt de burgerlijke grondhouding door dat 
men zijn neus niet in andersmans zaken behoort 
te steken. 
Hoe een rechercheur in de praktijk via work-
stereotypen een slachtoffer van intrafamiliaal 
geweld laat blijken dat hij bij voorbeeld de 
voorkeur geeft aan een terughoudende opstelling 
boven een normbevestigende reactie is niet 
bekend. Zegt de recherche op het verzoek van 
het slachtoffer om normbevestigend te reage-
ren 'nee daar werk ik niet aan mee', laat de 
recherche het in het midden, of schuift de 
recherche haar verantwoordelijkheid af op 
anderen, zoals het slachtoffer of de hulp-
verlening. 
Dat het noodzakelijk is om na te gaan hoe een 
rechercheur in de praktijk via werkstereotypen 
op het melden van intrafamiliaal geweld 

488 	reageert, moge blijken uit de volgende onder- 
zoeksresultaten. Uit een onderzoek bij de 
gemeentepolitie te Eindhoven (Zoomer, 1984) 
is gebleken dat in vrijwel de helft van alle 
meldingen van vrouwenmishandeling de belang-
rijkste reactie van de politie bestaat uit bemid-
delen, sussen of adviseren (inclusief aangifte 
afraden). In 27% van al deze meldingen werd 
de verdachte aangehouden of werd het slacht-
offer geadviseerd om aangifte te doen. Prak-
tische hulp, zoals vervoer naar het ziekenhuis 
of een Blijf van mijn Lijf-huis, viel de resterende 
slachtoffers ten deel. Vergelijkbare resultaten 
vindt men terug bij Bell (1984). Dat de politie 
in 68% van alle meldingen van intrafamiliale 
agressie geen actie onderneemt is het meest 
opvallende resultaat van deze studie in de staat 
Ohio (VS). 
Door op deze wijze op intrafamiliaal geweld te 
reageren bekent de recherche kleur. Dat de 
recherche daarmee een opvatting prijs geeft 
over haar verantwoordelijkheid voor de straf-
zaak en de gevolgen daarvan voor het slacht-
offer, proberen we in de volgende paragraaf uit 
te werken. 

Visies op vergelden en verzorgen 
De werkstereotypen van Davis (1981) worden 
gedomineerd door opvattingen over verant- 



woordelijkheid voor de oorzaak van het misdrijf 
en de gevolgen daarvan. De verantwoordelijk-
heid voor oorzaak en gevolgen kan bij het 
slachtoffer worden gelegd maar ook bij de 
recherche. Wanneer de recherche die verant-
woordelijkheid afwijst, impliceert dat, behalve 
selectieve prioriteitstelling, de veronderstelling 
dat de ander (lees: het slachtoffer) meer is ge-
interesseerd in de oorzaken van het gebeurde 
dan in het onder controle brengen van de 
situatie (locus of control: Goldband, e.a. 1979). 
Brickman e.a. (1982) leggen uit waarom deze 
veronderstelling onjuist is. Via een greep op de 
ontstane situatie proberen mensen (lees: slacht-
offers) die in problemen zitten de gewenste 
oplossing in die ontstane situatie voor zich zelf 
en anderen te maximaliseren. Wanneer de oor-
zaak van het gebeurde centraal komt te staan, 
staat dit een optimale oplossing in de weg, 
omdat de schuldgevoelens kunnen verergeren. 
Welke opvattingen bestaan er eigenlijk over 
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gevolgen daarvan voor het slachtoffer? Brick-
man e.a. (1982) onderscheiden op grond van 
de partijen, hulpvrager en hulpgever, en hun 
respectievelijke verantwoordelijkheden vier 
modellen die opvattingen over verantwoorde-
lijkheid representeren: 
1. Het morele model: het slachtoffer is verant-
woordelijk voor de oorzaak van het probleem 
en de oplossing daarvan. 
2. Het medische model: het slachtoffer is niet 
verantwoordelijk voor de oorzaak van het 
probleem en de oplossing daarvan. 
3. Het compensatie model: het slachtoffer is 
niet verantwoordelijk voor de oorzaak van het 
probleem maar wel voor de oplossing. 
4. Het verlichtingsmodel: het slachtoffer is 
verantwoordelijk voor de oorzaak van het pro-
bleem maar niet in staat of bereid om naar een 
oplossing te zoeken. 
Van belang voor het verdere verloop van ons 
betoog is het morele model, aangezien dat 
model een letterlijke uitwerking is van de norm 
dat men zijn neus niet in andermans zaken 
behoort te steken. Door naast de ernst van het 
misdrijf het criterium 'de zaak is niet met 
succes te vervolgen' te hanteren, geven recher-
cheurs naar onze mening blijk van een.opvatting 
over de verantwoordelijkheid voor de strafzaak 



en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer 
die in overeenstemming is met het morele 
model. Vanwege de grote aantallen politic-
sepots op intrafamiliaal geweld vcrwachten we 
daarom dat rechercheurs slachtoffers meestal 
verantwoordelijk stellen voor de oorzaak van 
het misdrijf en de oplossing daarvan. 

Resultaten 
Administratief bezien reagecrt de recherche op 
een melding van intrafamiliaal geweld door: 
— de zaak te vervolgen (cen proces-verbaal 
opmaken en/of de dader oppakken); 
— de zaak te seponeren (het opmaken van een 
proces-verbaal achterwege laten) en het slacht-
offer door te verwijzen naar het slachtoffer-
project ; 	 - 
— de zaak te seponeren zonder het slachtoffer 
te wijzen op het bestaan van het slachtoffer-
project. 
Hoe die reacties kunnen overkomen op slacht- 

490 	offers van intrafamiliaal gcweld, zullen we bier- 
onder bespreken. Eerst behandelen we de 
reactie 'het opmaken van een proces-verbaal'. 
Tevens zullen bij die bespreking twee voor-
beeklen onder de loep worden genomen. Dat 
van een slachtoffer wiens verwachting van dc 
recherche uitkomt naast een voorbeeld van een 
slachtoffer die in z'n verwachting over de 
recherche teleurgesteld raakt. Daarna bespreken 
we de reactic 'de zaak seponeren en het slacht-
offer doorverwijzen naar het slachtoffer-
project'. We zullen hierbij dric voorbeelden 
behandelen. In de eerste plaats cen slachtoffer 
die wordt doorverwezen, nadat zij de recherche 
heeft gevraagd crvoor te zorgcn dat de dader 
ophoudt met mishandelen. In de tweedc plaats 
twee voorbeelden van slachtoffers die worden 
doorverwezen, nadat is uitgelegd dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor het misdrijf en de 
gevolgen. Tot slot gaan we op het zonder meer 
seponeren van de zaak in. Ook daarbij zal een 
voorbeeld worden aangedragen. 

De zaak vervolgen 
Het besluit van de recherche em intrafamiliaal 
geweld te gaan vervolgen, is op doorslaggevende 
overwegingcn gebaseerd. Dat wil zcggen, 
volgens Zoomer (1984), dat de wet is over-
treden (ernstig genoeg) en dat de dader in 



moreel opzicht `schuldig' is. Dat het slachtoffer 
niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het 
`probleern', betekent overigens niet dat de 
recherche bereid is medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor de oplossing en de gevolgen (Zoo-
mer,; , 1984). Wanneer de recherche haar activi-
teiten beperkt tot vervolgen van de dader, zal 
een slachtoffer denken dat de recherche niet 
bereid is medeverantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor het oplossen van oorzaak en gevol-
gen van het misdrijf. We verwachten daarom 
ook dat slachtoffers deze reactie van de 
recherche interpreteren vanuit het compensatie 
model. Uit gesprekken met slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld is verder gebleken dat het 
opmaken van een proces-verbaal gepaard kan 
gaan met een positief oordeel over de 
recherche. 
Een vrouw die door haar echtgenoot werd mis-
handeld en daar zeer zwaar letsel (een deels 
doorgezaagde hand, brand en steekwonden in 

491 	de maag) bij had opgelopen, zei over dat wat 
de recherche aan de zaak had gedaan: `goed, 
erg eerlijk waren ze'. Zelf had zij aangifte 
gedaan vanuit de verwachting dat de dader voor 

vergrijp zou worden gestraft. De recher-
cheur die haar zaak behandelde, heeft haar 
verteld dat de dader als straf 7 weken voonvaar-
delijk heeft gekregen. Dit zal haar oordeel over 
de recherche ongetwijfeld hebben beinvloed. 
Deze vrouw zou, wanneer haar echtgenoot 
haar wederom zou aanvallen, direct naar de 
politie gaan. Haar argument hiervoor is: `heb 
geen zin meer om slachtoffer van Mishandeling 
te worden'. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat de verwachtingen 
die het slachtoffer van de recherche had zijn 
uitgekomen. Dat dit ook anders kan uitpakken, 
blijkt uit het volgende voorbeeld. 
Een vrouw van 22 jaar doet aangifte van mis-
handeling door haar vader. Dat doet zij vanuit 
gevoelens van haat en angst. In het eerste 
gesprek over het misdrijf zegt de rechercheur 
die haar zaak behandelt tegen haar dat er vrij 
weinig aan te doen is. Toen zij zei dan maar 
bij haar broer te gaan wonen, betuigde deze 
rechercheur daarmee zijn instemming. Daar- 
naast gaf hij haar het advies om voorlopig maar 
niet naar huis te gaan. Dat het niet louter bij 
het opmaken van een proces-verbaal kan 



blijven, blijkt wel uit het oordeel van dew 
vrouw over dat wat de recherche win de zaak 
heeft gedaan. Zij zegt daar zelf over: 'ik had 
het gevoel dat ik er niets meet mee opschoot'. 
Wanneer haar wider haar weer zou aanvaullen, 
zou zij direct naar de politic gaan, omdat vol-
gens haar eigen woorden: 'ik hoop dat de 
dader gepakt zal worden'. 

Seponeren en doorverwifzen 
Wanneer een strafbaar feit door de recherche 
wordt geseponeerd en een slachtoffer wordt 
doorverwezen, hebben we te maken met twee 
beslissingen. Aan beide beslissingen liggen 
werkstereotypen ten grondslag. In zijn onder-
zoek naar vrouwenmishandeling heeft Davis 
(1981) reeds uitgezocht welke de belangrijke 
werkstereotypen zijn wanneer de recherche 
besluit om een zaak te seponeren. Aangezien 
vrouwenmishandeling deel uitmaakt van intra-
familiaal geweld, kunnen we gebruik maken 

492 

	

	van deze werkstereotypen. De werkstereotypen 
waar we gebruik van zullen maken, zijn: 
— een beloning voor het opnemen van de aan-
gifte is niet te verwachten, want de dader wordt 
meestal niet gearresteerd 	werk en dus 
geen `echt politiewerk'); 
— de aangeefster kiest veelal partij voor de 
dader, wanneer de politie de dader wil arres-
teren (aangeefster instable] als benadeelde); 
— als de dader wordt gearresteerd, komt de 
aangeefster de volgende dag de klacht intrekken 
(aangeefster onbetrouwbaar als klager). 
Welke werkstereotypen de recherche hanteert 
bij de beslissing om een slachtoffer door te 
verwijzen naar het slachtofferproject, valt op 
te maken uit de informatie in de folder over 
dat project: `als slachtoffer van een gewelds-
misdrijf staat u er niet alleen voor 	U hebt 
een nare ervaring gehad. U bent in een situatie 
terecht gekomen waarin u zich waarschijnlijk 
nooit eerder hebt bevonden 	Dit kan een 
grote schok voor u zijn geweest.' In de folder 
wordt sterk de nadruk gelegd op de emotionele 
kant van het misdrijf voor het slachtoffer. 
Door te seponeren legt de recherche de verant-
woordelijkheid voor de oorzaak van het mis-
drijf mede bij het slachtoffer. Dat het slacht-
offer door het misdrijf met emotionele proble-
men zit, erkent de recherche door haar of hem 



door te verwijzen naar het slachtofferproject. 
Beide beslissingen van de recherche neemt het 
slachtoffer verwachten we — waar vanuit 
opvattingen die zijn gebaseerd op het verlich-
tingsmodel. Dat sommige problemen worden 
veroorzaakt door het optreden van de recherche 
zelf, daarvan zijn zij zich vaak niet bewust. Het 
volgende voorbeeld dient ter illustratie. 
Een vrouw van 48 jaar doet aangifte van 
bedreiging en mishandeling door haar vriend. 
Ook doet zij aangifte van diefstaL Deze aan 
de alcohol verslaafde vriend heeft namelijk 
tussen de f 3000,— en f 4000,— aan goederen 
en geld gestolen. De recherche heeft de aangifte 
opgenomen en daarvan een proces-verbaal opge-
maakt. De betreffende rechercheur heeft verder 
het slachtoffer het advies gegeven om naar het 
slachtofferopvangproject te gaan. Intussen 
blijkt dat de dader haar Milt bedreigen en 
mishandelen. Vandaar dat een van haar hulp-
vragen aan het slachtofferopvangproject is 
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andere woorden: de vraag waarmee het slacht-
offer in eerste instantie naar de politie is 
gegaan. Bij de politic zocht deze vrouw hulp. 
Hulp waardoor een eind zou komen aan het 
mishandelen en stelen. 
Uit het voorbeeld blijkt dat op het proces-ver-
baal een politie-sepot is gevolgd. Dat betekent 
dat de recherche niet van plan was om wat aan 
de zaak te doen. De hulp waarom is gevraagd 
en waardoor een eind zou kunnen komen aan 
het mishandelen en stelen, wordt niet verleend. 
Door te verwijzen legt de recherche de verant-
woordelijkheid voor de hulpvraag van het 
slachtoffer bij het slachtofferproject. De 
recherche wijst haar eigen verantwoordelijkheid 
af wat betreft het vervolgen van de dader of 
het voorkomen van een nieuw misdrijf door 
dezelfde dader. 
Nog openlijker wijst de recherche haar eigen 
verantwoordelijkheid af wanneer zij het slacht-
offer van intrafamiliaal geweld afraadt een aan-
klacht in te dienen. Het slachtoffer wordt 
opmerkzaam gemaakt op de eigen verantwoor-
delijkheid voor de oorzaak (medeschuld) of 
de consequentie van het doen van aangifte. 
We geven de volgende voorbeelden van het 
wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van 
het slachtoffer. 



Een moeder van 48 jaar doet aangifte van 
mishandeling en vernieling door haar zoon die 
aan drugs verslaafd is. Zij doet aangifte ow 
hulp te krijgen. Over de politic is zij ontevreden 
omdat een dag nadat het delict is gemeld, 
haar zoon haar weer mishandelt. Wanneer ze 
dit aan de recherche meldt, zegt die volgens 
haar eigen woorden tegen haar: 'u weet nu 
hoe het moet, zoek het zelf maar uitl Vandaar 
dat deze vrouw met dit probleem naar ha 
slachtofferopvangproject gaat. 

Een vrouw van 29 friar doet aangifte van een 
poging tot wurging door haar vriend. Bij die 
wurging heeft zij letsel opgelopen: een winkel-
haak in de knie, twee gescheurde enkelbanden 
en een kapotte tong. Aangifte werd gedaan 
in de hoop dat de politic hulp zou bieden. Dat 
pakte heel anders uit. De aangifte verliep 
volgens deze vrouw: 'heel raar, rechercheur 
trok partij voor vriend, rechercheur bleek 
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de rechercheur crop aangedrongen dat zij de 
aangifte zou intrekken. Ook gaf de betreffende 
rechercheur haar het ad vies ow 'weg te gaan 
uit haar eigen huis en naar familie te gaan'. Dat 
haar oordeel over het werk dat de politic heeft 
verricht von van lovend is, spreekt poor zich. 
Haar oordeel is: `slecht, helemaal geen hulp, 
was wel beloofd, later weer ingetrokken'. 
Haar probleem is niet opgelost. Deze vrouw 
heeft er ecn nieuw probleem bij gekregen. Want 
volgens de recherche is zij zelf de schuldige. 
Vandaar dat zij bij het slachtofferproject 
aanklopt in de hoop dat daar wat aan de dader 
of de zaak kan worden gedaan. Een voorbeeld 
van het wijzen op de consequenties van de 
aangifte is het volgende geval. 
Een vrouw van 52 jaar doet aangifte van zware 
mishandeling door haar man. Bit die mishan-
deling heeft zij venvondingen in het gelaat 
opgelopen. Venter werd veel vernield. Deze 
vrouw deed aangifte vanuit de venvachting dat 
de recherche haar hulp zou geven. Over het 
verloop van het gesprek met de betreffende 
rechercheur zegt zij: 'voor ml] heel erg, ik had 
nooit naar de politic moeten gaan. Ze vroegen 
of ik wilde dat hij straf kreeg. Niet omdat ik 
boos was maar om het te leren en te helpen'. 
Haar werd duidelijk gemaakt dat het vers tan- 



diger is om de aangifte in te trekken. De betref-
fende rechercheur zei: `anders moet hij gelijk 
her gevang in. Afwach  ten of hij her weer zou 
doen. Dan kan het alsnog gebeuren'. De aan-
klacht is door haar ingetrokken. Over her werk 
dat de politic heeft verricht, is zij tevreden. 
Zij zegt daarover: `goed, volgens mu j hebben zij 
alles verteld war ze konden vertellen'. Wel voelt 
zij zich in de steek gelaten. En met die vraag 
pat deze vrouw naar her slachtofferproject. 

Waal' politiesepot 
De werkstereotypen die de recherche hanteert 
bij het seponeren van intrafamiliaal geweld, 
zijn reeds in de vorige paragraaf beschreven. 
Aangezien de recherche bij een `Icaal' politie-
sepot niet alleen seponeert maar het slachtoffer 
ook niet wijst op het bestaan van het slacht-
offerproject, bezien slachtoffers van intra-
familiaal geweld naar onze mening deze reactie 
van de recherche vanuit opvattingen die zijn 
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	gebaseerd op het morele model. In het volgende 
voorbeeld wordt dit geillustreerd. 
Een vrouw van 27 jaar wordt door haar jongere 
broer mishandeld. Bij de politie doer zij aan-
gifte. Voor het aangeven gaf zij de volgende 
redenen op: om te zorgen dat de dader wordt 
gepakt en omdat her bedreigend voor de buiten-
wereld was. Naast deze redenen was er voor 
haar nog een zeer specifieke reden om her 
delict aan te geven. Zelf zegt zij daarover: 
'hoe vaker de politie iets over hem zou horen 
dan zouden ze er op een gegeven moment wel 
iets aan doen (regelmatige mishandeling)' 
Over war de politic aan de zaak heeft gedaan, 
zegt zij: `goed, ze hebben mu j de onmacht van 
mijn broer duidelijk kunnen maken'. Wanncer 
haar broer haar weer zou aanvallen, doet zij 
daar aangifte van. De reden om dat te doen, 
is de volgende: `negen maal zal misschien niet 
helpen, de tiende keer hopelijk wel'. 

Conclusie 
Aangezien de recherche op 52% van de mel-
dingen van intrafamiliaal geweld reageert met 
een `kaal' sepot, verwachten we dat juist die 
slachtoffers extra leed wordt aangedaan van-
wege de verantwoording die de recherche 
voor de oorzaak en de geyolgen van het mis-
.drijf (morele model) in hun schoenen heeft 



geschoven. Overigens wordt ruim vier vijfde 
van de zaken die betrekking hebben op intra-
familiaal geweld door de recherche gese-
poneerd. Aan deze reactie van de recherche 
is het gevaar verbonden van een verdere esca- 
latie van het conflict (Walker, 1985). 

Hulpverlening: reparatie of zorg? 

Achtergrond 
Aan de problemen van slachtoffers van intra-
familiaal geweld (Bard en Sangrey, 1979) 
wordt weinig aandacht besteed. Ook het open-
baar ministerie en de politie doen dat niet 
(Shapland, 1985). Dat is opmerkelijk omdat 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld zelf niet 
weten hoe het structurele geweld tegen hen 
kan worden beeindigd (Steinmetz en van 
Andel, 1984). Een gat in de markt waar slacht-

• offerprojecten op zijn ingestapt (Baudoin, 
1979). Om slachtoffers hulp te kunnen bieden, 
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openbaar ministerie en de politie moeten 
samenwerken. Dat betekent dat slachtoffer-
projecten voor hun functioneren afltankelijk 
zijn van de politie en het openbaar ministerie. 
Slechts weinig benadeelden stappen nit zich 
zelf op een slachtofferproject af (Steinmetz 
en van Andel, 1984). Een aanzienlijk deel van 
de benadeelden van intrafamiliaal geweld heeft 
verder voor dit contact met het project hulp 
gehad van een van de traditionele instellingen 
voor hulpverlening (Steinmetz en van Andel, 
1984). 
De overgang van de traditionele hulp naar het 
slachtofferproject wordt voor benadeelden tot 
stand gebracht doordat de politic hen door-
verwijst. Voor de benadeelde zal die overgang 
— verwachten we — niet geheel zonder proble-
men verlopen. Aan het volgende mechanisme 
wordt gedacht: de norm dat men zijn neus niet 
in andermans zaken behoort te steken, veroor-
zaakt een tweespalt tussen benadeelden van 
intrafamiliaal geweld (Goldstein, 1975). Som-
mige benadeelden onderschrijven deze norm en 
door andere benadeelden wordt deze norm 
veroordeeld. De instemmers' met deze norm 
definieren intrafamiliaal geweld als een sociaal 
probleem en gaan voor dat probleem naar de 
traditionele hulpverlening. De 'veroordelers' 



van deze norm daarentegen definieren intra-
familiaal geweld als een misdrijf. Slachtoffers 

• 	van misdrijven kunnen alleen bij de politie 
aangifte doen van een misdrijf. De naam van 
het project impliceert verder dat men moet 
instemmen met een veroordeling van de norm 
dat men zijn neus niet in andermans zaken 
behoort te steken: men wordt alleen opgevan-
gen wanneer men slachtoffer is van een mis-
drijf. Terwijl de traditionele hulpverlening 
de benadeelde hulp verleent bij intrafamiliaal 
geweld als sociaal probleem. Vanwege die pro-
blematische overgang van traditionele hulp-
verlening naar het slachtofferproject zal een 
deel van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
verwachten we — niet ingaan op het hulp-
aanbod. 
Elk slachtoffer kortom dat door een slacht-
offeropvangproject wordt geholpen, is afkom-
stig van de politie. In deze `symbiotische' relatie 
tussen recherche en slachtofferproject ligt het 
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het verlenen van hulp niet alleen met de 
gevolgen van primaire maar ook met die van 
secundaire victimisatie te maken krijgt (Stein-
metz, 1984). Hulp bij de gevolgen van primaire 
victimisatie zullen we `verzorging' noemen en 
hulp bij de gevolgen van secundaire victimi-
satie `reparatie'. Onder de gevolgen van primaire 
victimisatie verstaan we leed veroorzaakt door 
het misdrijf zelf. Gedacht moet worden aan 
emotionele en praktische problemen naast 
problemen die voortvloeien uit het letsel en de 
schade. Onder secundaire victimisatie verstaan 
we leed dat men vanwege het misdrijf oploopt 
in contacten met bureaucratische instellingen 
(lees: het openbaar ministerie en de politie). 
Gedacht moet worden aan problemen met de 
behoefte aan vergelding (dader bestraffen) 
evenals problemen met het vermijden van 
contact met de dader of het conflict met de 
dader oplossen. Populair gezegd lijkt secundaire 
victimisatie op lemand een schop nageven', 
bijvoorbeeld door geen morele steun te 
verlenen. 
Bij de achtergrondinformatie over de politie 
en het openbaar ministerie hebben wij de ver-
wachting uitgesproken dat de politie haar 
verantwoordelijlcheid voor het ondersteunen 
van slachtoffers van intrafamiliaal geweld niet 



alleen maar op de slachtoffers zelf afschuift 
maar ook op de hulpverlening. Concreet bete-
kent dit dat het slachtofferproject problemen 
moet oplossen die veroorzaakt zijn doordat 
de recherche slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld morele steun onthoudt. Omdat de 
meeste slachtoffers zijn doorverwezen door de 
recherche, legt het oplossen van dergelijke 
problemen — verwachten we — een aanzienlijk 
beslag op de werkzaamheden van het slacht-
offerproject. De centrale vraag is dus, komt het 
slachtofferproject toe aan haar eigenlijke taak: 
het verzorgen van slachtoffers van intrafamili-
aal geweld, of gaat alle beschikbare tijd zitten 
in het repareren van de schade toegebracht 
door het openbaar ministerie en de recherche. 

Resultaten 
Houdt het slachtofferproject zich door de 
nood gedwongen bezig met werk waar de 
recherche en het openbaar ministerie niet aan 

498 	toe zijn gekomen (reparatie) of komt het 
project ook toe aan haar eigenlijke taak het 
verzorgen van slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld (verzorgen)? 
Bij de resultaten die horen bij het onderdeel 
politie en openbaar ministerie is reeds aan-
getoond dat slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld die door de recherche naar het slacht-
offerproject zijn verwezen, een redelijke 
afspiegeling zijn van degenen die aangifte heb-
ben gedaan van een misdrijf. Die representa-
tiviteit van de doorverwezen slachtoffers irn-
pliceert nog niet dat dit ook opgaat voor 
degenen die zijn geholpen. Niet iedereen die 
wordt doorverwezen, stelt namelijk hulp op 
prijs. Van de 235 slachtoffers die in een periode 
van bijna vier jaar door de recherche naar dit 
project zijn verwezen, hebben 38(16%) name-
lijk geen hulp ontvangen. Een specificatie van 
de overeenkomsten en verschillen tussen beide 
groepen 'hulp gehad' en 'gem hulp gehad' is 
noodzakelijk, aangezien een groot verschil 
gevolgen heeft voor de stelligheid waarmee 
bijvoorbeeld beweerd kan worden dat het 
slachtofferproject niet toekomt aan het aspect 
verzorgen bij het verlenen van hulp. 
hit een uitvalsanalyse kunnen we de conclusie 
trekken dat tusserr beide groepen `wel hulp 
gehad' en `geen hulp gehad' geen verschillen 



te zien zijn. Aangezien veel gegevens ontbreken, 
moeten we desondanks voorzichtig zijn met 
de conclusie dat de groep die geen hulp heeft 
gehad, niet verschilt van degenen die wel hulp 
hebben gehad. Het is mogelijk dat degenen die 
niet op het .slachtofferproject zijn verschenen, 
informatie over het project hebben gekregen 
die hen niet aansprak. 
lnformatie wordt gegeven via een brochure en 
verder kan die informatie bestaan uit een 
mondelinge toelichting op de brochure door 
een rechercheur of de coordinatrice van het 
slachtofferproject. Uit enkele gesprekken met 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld die hulp 
niet op prijs stellen, bleek dat sommige van 
hen zich zelf niet als slachtoffer zien en hun 
ervaring niet als een misdrijf. Weer anderen 
.dachten dat hulp uit het verlenen van therapie 
zou bestaan. Wanneer kortom de informatie 
bestaat uit de mededeling 'in Rotterdam heb-
ben we tegenwoordig een project voor slacht- 

499 	offers van misdrijven dat hulp verleent', dan 
zullen deze slachtoffers zich daar niet door 
aangesproken voelen. Ook wanneer iemand 
liever zelf de problemen oplost, ligt een 
bezoek aan het slachtofferproject niet voor de 
hand. De vraag blijft in hoeverre deze zelf-
selectie van slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld invloed heeft op de aard van de proble-
men waar het slachtofferproject mee in aan-
raking komt. Waarschijnlijker is dat deze zelf-
selectie invloed heeft op het scala aan oplos-
singen voor problemen waar het project samen 
met het slachtoffer op uit komt. Deze zelf-
selectie staat vermoedelijk de conclusie niet in 
de weg dat het slachtofferproject met een wille-
keurige groep slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld in aanraking komt. 
In bijna vier jaar heeft het slachtofferproject 
te Rotterdam 197 slachtoffers van intrafamili-
aal geweld geholpen. Bijna twee derde van 
deze slachtoffers (65%) heeft twee of meer 
malen een persoonlijk onderhoud gehad met 
een vrijwillig(st)er. Naast dat persoonlijk 
onderhoud heeft deze groep meer dan eens 
telefonisch contact gehad. De telefoon wordt 
gebruikt om de voortgang door te spreken. 
Ook hanteren vrijwillig(st)ers de telefoon 
om na te gaan hoe het met het slachtoffer is 
gesteld..Bij de slachtoffers van intrafamiliaal 



geweld die minder intensief contact hebben 
gehad, beperkt de omvang van de hulp zich 
tot een persoonlijk onderhoud en een of meer 
telefonische gesprekken. Tijdens die telefoon-
gesprekken gaat de coordinatrice of vrijwillig-
(st)er na met welke problemen het slachtoffer 
in kwestie zit om vervolgens het slachtoffer 
van advies te voorzien. 
De slachtoffers van intrafamiliaal geweld waar 
het project mee in aanraking is gekomen, zijn: 
vrouwen die door hun echtgenoot zijn mis-
handeld (n=52); vrouwen die door hun 
ex-echtgenoot zijn mishandeld (n=24); 
vrouwen die door hun vriend met wie zij 
samenwonen, zijn mishandeld (n=37); 
vrouwen die door hun ex-vriend met wie zij 
samenwoonden, zijn mishandeld (n=24); 
vrouwen die door een familie-lid zijn mishan-
deld (n=17); mannen die door hun ex-partner 
zijn mishandeld (n=16); mannen die door een 
familie-lid zijn mishandeld (n=27). 

500 	Het vaststellen van de problemen waar slacht- 
offers van intrafamiliaal geweld mee kampen, 
is een eerste stap in de richting van de beant-
woording van de vraag: verzorging of repara-
tie? Door de problemen te rubriceren naar 
'repareren' of 'verzorgen', zijn we per type 
probleem en voor alle problemen te zamen in 
staat om aan te geven hoeveel aandacht aan 
beide wordt geschonken door het slachtoffer-
project. Wanneer duidelijk is om welke 
problemen het gaat, kan worden aangegeven 
hoe we ons die rubricering voorstellen. 
Bij het aanduiden van problemen waar slacht-
'offers van intrafamiliale agressie mee in aan-
raking komen, zullen we gebruik maken van 
gegevens over de verleende hulp in plaats van 
gegevens over de problemen waarvoor hulp 
is gezocht. Alhoewel deze handelwijze onge-
bruikelijk is, kan dat hier aangezien het 
aanbod van hulp over het algemeen vrij goed 
aansluit bij de vraag van het slachtoffer (Stein-
metz en van Andel, 1984). Het uitgangspunt 
van deze niet-professionele hulpverlening is 
namelijk 'de klant is koning', ook wel 'client-
centered' genoemd. Dat wil zeggen dat elke 
vraag serieus wordt genomen. Bij de hierna 
volgende opsomming moet verder rekening 
worden gehouden met het feit dat in de 
praktijk verschillende vormen van hulp tege- 



lijk kunnen voorkomen. Zowel de omschrij- 
ving van de hulp (probleem) als de mate 
waarin dit voorkomt, zullen verder punts-
gewijs worden behandeld. 

— Bemiddelen bij het verkrijgen van toegang 
tot medische instellingen en/of functionarissen: 
bemiddeld bij een opname in een ziekenhuis 
of contact opgenomen met een (huis)arts. 
Voor 7% (n=195) van alle slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld werd op dit terrein 
bemiddeld. 
— Hulp bij het verwerken van psychische 
en/of emotionele problemen ten gevolge van 
het misdrijf: opgevangen in een crisis: laten 
uitpraten en uithuilen; gesproken over angst 
voor de dader; gesproken over angst voor 
bepaalde personen of plaatsen; gesproken over 
achtergronden van het misdrijf. Aan vrijwel 
iedereen 88% (n=196) wordt hulp geboden 
bij het verwerken van psychische en/of emo- 

501 	tionele problemen. 
— Ondersteuning bij het oplossen van prak-
tische problemen: ondersteuning bij het 
opvangen van kinderen; ondersteuning bij het 
zoeken naar werk; ondersteuning bij het zoeken 
naar mogelijkheden voor omscholing; onder-
steuning bij het bespreken van problemen op 
het werk; ondersteuning bij het bespreken van 
problemen vanwege voogdijschap of toewijzing 
van kinderen. 
Ondersteuning bij het oplossen van praktische 
problemen komt bij 91% (n=196) van de 
slachtoffers voor. 
— Bemiddelen bij het verkrijgen van informatie 
over de zaak of de dader: bemiddeld bij het 
verzoek aan de politie om activiteiten te ont-
plooien die een eind maken aan de bedreiging 
van de dader; aan de politie gevraagd wat aan 
de zaak is gedaan; aan het openbaar ministerie 
gevraagd wat aan de zaak is gedaan; informatie 
ingewonnen over het tijdstip waarop de zaak 
voorkomt. 
Voor 21% (n=195) van alle slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld wordt informatie inge-
wonnen over de zaak, de dader of de zitting. 
— Bemiddeld bij het verkrijgen van een juridisch 
advies: nagegaan in welk stadium de echtschei-
dingsprocedure zich bevindt, of bemiddeld 
bij het op gang brengen van de echtscheidings- 



procedure; gewezen op of gezorgd voor een 
pro-deo advocaat; contact opgenomen met de 
advocaat van de dader. 
Voor 8% (n=195) van alle slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld wordt bemiddeld bij het 
verkrijgen van een juridisch advies. 
— Advies om de dader te vermijden of bemid-
deld bij het oplossen van het conflict met de 
dadcr: contact met de dader opgenomen waar- 
bij wordt nagegaan hoe het conflict kan 
worden bijgelegd; een advies gegeven over de 
wijze waarop de dader kan worden gemeden en 
wat precies kan worden gedaan als de dader 
blijft mishandelen. 
Het geven van een advies om de dader te ver-
mijden komt in 19% (n=195) van alle gevallen 
voor, terwip conflictoplossen in 24% (n=195) 
voorkomt. 
— Advies bij het invullen van de verzekering: 
uitleg en advies verstrekt over de rechtsbij-
stands- of andere verzekering; aangeraden om 

502 	een bepaalde verzekering af te sluiten. 
Verzekeringsadviezen wordt aan 4% (n=195) 
van alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
gegeven. 
— Financiele en materiele hulp (schadeherstel): 
informatie en advies over herstel van de schade; 
informatie over en bemiddeling bij het opheffen 
van financiele problemen. Dat kan bijvoorbeeld 
resulteren in een voorschot van een bank of 
gemeentelijke sociale dienst, dan wel in een 
(gedeeltelijke) kwijtschelding van belasting. 
Bij 18% van alle slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld wordt schadeherstel toegepast. 
— Hulp bij het zoeken naar huisvesting: zoeken 
naar een tijdelijk onderdak, bij bijvoorbeeld 
familie of vrienden; bemiddeld bij instanties 
die zorg dragen voor het toewijzen van een 
nieuwe of andere woning. 
Ondersteuning bij het zoeken naar een tijdelijk 
of permanent onderkomen komt in 27% van de 
gevallen voor (n=195). 

Wanneer we afgaan op deze door slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld ervaren problemen 
die aan de geboden hulp ten grondslag ligt, 
dan zijn daar enkele problemen bij waarvoor 
de recherche verantwoordelijk is. Allereerst 
denken we aan problemen doordat de recherche 
het slachtoffer niet actief betrekt bij norm- 



herstel. Under normherstel verstaan we hier: 
het bestraffen van de dader en het `excommu-
niceren' van de dader. Een vereiste voor die 
grotere betrokkenheid bij het normherstel is 
het geven van informatie. Daarna kan overleg 
tot stand komen over de gewenste uitwerking. 
Dat deze wens leeft bij slachtoffers van intra-
familiaal geweld blijkt uit het grote aantal 
verzoeken om informatie over dat wat de 
recherche en het openbaar ministerie aan de 
strafzaak hebben gedaan. Daarnaast blijkt die 
behoefte aan een grotere betrokkenheid bij 
normherstel uit pogingen van het slachtoffer-
project om de dader te bewegen tot schade-
herstel. Nog duidelijker wordt dat wanneer 
men activiteiten in het werk stelt om de dader 
te bewegen de relatie met het slachtoffer op te 
geven (excommuniceren). Door advies in te 
winnen.over mogelijke juridische stappen 
proberen slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
de behoefte aan meer betrokkenheid concreet 

503 	in te vullen. Van alle slachtoffers van intra- 
familiaal geweld blijkt 25% met problemen te 
kampen die het directe gevolg zijn van een 

• gebrekkige of afwezige betrokkenheid bij het 
straffen of `excommuniceren' van de dader. 
Het slachtofferproject wordt ook bestookt met 
vragen op het terrein van de afdeling `Voor-
koming Misdrijven' van de politie. Hoe kan 
de dader worden vermeden, wilen veel slacht-
offers van intrafamiliaal geweld weten. Met het 
verzoek daar advies over te geven, stapt 19% 
van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld af 
op het project. Dat het verlenen van een pre-
ventie-advies onderdeel uitmaakt van het werk-
pakket van de politie staat buiten kijf. Los van 
die verzoeken om een preventie-advies verzoekt 
men het slachtofferproject om te bemiddelen 
bij het tot stand brengen van een verzoening 
tussen slachtoffer en dader. Een kwart van de 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld verzoekt 
om zo'n verzoeningsbemiddeling. Of dit 
gerekend moet worden tot het takenpakket 
van de politie is meer discutabel dan over het 
verlenen van een preventie-advies. Niettemin 
pleit het gevaar van escalatie bij zo'n bemidde-
lingspoging voor enige betrokkenheid van de 
sterke arm. Om bemiddeling bij verzoening of 
het verlenen van een preventie-advies verzoekt 



44% van de slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld. 
Wanneer verzoeken om informatie over de zaak 
of de dader en juridische adviezen daarbij 
worden opgeteld, blijkt dat het slachtoffer-
project voor 52% van alle slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld werk opknapt waar de 
recherche verantwoordelijk voor is. Zonder 
daarbij te overdrijven, behoort dit tot de 
categorie reparatiewerkzaamheden. 
Minder evident is dat voor het werk op het 
gebied van letsel, schade, verzekeringen en 
huisvesting dat door het slachtofferopvang-
project wordt verricht. Dat de politie slacht-
offers overigens niet altijd begeleidt naar het 
ziekenhuis of een EHBO post, is voor ons on-
begrijpelijk. 
Bij dit type problemen rijst verder de vraag of 
de politie zich niet veel werk zou kunnen bespa-
ren door aan het slachtoffer onnUddellijk hulp • 
te bieden in plaats van later te worden gecon- 

504 	fronteerd met vragen in de trant van 'zit dat 
wel goed'. Verzekeringen, financiele instellingen 
en de dienst huisvesting van de gemeente zullen 
altijd bevestigd willen zien of het gesignaleerde 
probleem het gevolg is van een misdrijf en 
daarvoor hebben zij de recherche nodig. Deze 
activiteiten van het slachtofferproject bevinden 
zich op de rand van verzorging en reparatie. 
Gebleken is dat het project zich voor 43% van 
alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
inspant op dit terrein. 
Opmerkelijk is dat de slachtoffers van intra-
familiaal geweld aan wie het project hulp 
verleent bij het oplossen van de directe gevolgen 
van het misdrijf verschillen van degenen voor 
wie het project reparatiewerkzaamheden yer-
richt op het gebied van normherstel (x 2 =4,7; 
df=1; p<.05; Ø=.15). Overduidelijk op het 
terrein van de verzorging liggen hulp bij het 
verwerken van psychische en emotionele pro-
blemen en het verlenen van praktische hulp 
Flet project verleent zulke hulp aan vrijwel 
alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Van 
alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld heeft 
overigens 17% alleen hulp gekregen bij het 
verwerken van psychische en/of emotionele 
problemen naast hulp bij praktische problemen. 
En 26% daarentegen heeft hulp gehad bij zowel 
normherstel als bij het oplossen van problemen 



op het gebied van letsel, schade, verzekeringen 
en huisvesting. 
De interessante vraag die resteert is of het beeld 
van de geboden hulp er anders zou hebben uitge-
zien wanneer de politie haar werk naar behoren 
had verricht? Zou het project meer dan nu het 
geval is aan verzorging zijn toegekomen? 

Conclusie 
Uit de 6mschrijvingen van hulp zal verder 
duidelijk zijn geworden dat het slachtoffer-
project voor haar werk terugvalt op andere 
instanties van individuen in de stad Rotterdam. 
Dat dit mogelijk is, komt voort uit het feit 
dat slachtofferproject deel uit maakt van een 
netwerk van hulpverlenende instanties. Dat 
terugvallen op instanties buiten het slachtoffer-
project heeft overigens wel tot gevolg dat 
reparatiewerkzaamheden niet zonder meer door 
het project ter discussie worden gesteld. In 
de aard van de werkzaamheden ligt het terug- 

505 	vallen op andere instanties besloten. Het .  slacht- 
offerproject valt in de praktijk voor 59% 
(n=196) van de slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld terug op andere instanties. Vaak gaat 
het daarbij om de recherche en het openbaar 
ministerie. Voor slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld betekent dit dat zij in een vicieuse 
cirkel zijn beland. De recherche besteed haar 
werk uit aan het slachtofferproject dat vervol-
gens voor het verlenen van hulp te rade gaat 
bij diezelfde recherche. Eenzelfde vicieuze 
cirkel lijkt van toepassing te zijn op het betrek-
ken van bekenden van het slachtoffer bij het 
verlenen van hulp. Vaak gaat het daarbij om 
de dader. Bekenden van het slachtoffer worden 
overigens in 21% van de gevallen (n=189) bij 
de hulpverlening betrokken. Naast verzorgen 
doet het slachtofferproject dus veel aan 
repareren. 

Samenvatting en discussie 
Wanneer het openbaar ministerie met intra-
familiaal geweld in aanraking komt, verkiest 
zij een terughoudende opstelling boven norm-
herstel. Dat geschiedt door intrafamiliaal 
geweld onevenredig vaak in vergelij king tot 
extrafamiliaal geweld van een beslissing `niet 
vervolgen' te voorzien. Een beslissing waartegen 
het slachtoffer niet in beroep kan gaan, zoals 



in het Franse strafprocesrecht (Verin, 1983). 
Het openbaar ministerie vindt dat de oplossing 
van het conflict moet worden overgelaten aan 
de met elkaar in conflict zijnde partijen. Die 
opstelling heeft verregaande consequenties. 
Dat de gevolgen van die opstelling ingrijpend 
zijn, worth duidelijk wanneer we nagaan hoe de 
recherche reagcert op intrafamiliaal geweld. De 
recherche anticipeert namelijk op de houding 
van het openbaar ministerie. Wanneer aangifte 
wordt gedaan van intrafamiliaal geweld, wordt 
de zaak meestal door de recherche geseponeerd. 
Ook daartegen kan het slachtoffer niet in 
beroep gaan. De criteria die de recherche bij het 
politie-sepot aanlegt, zijn zeer strikt. Over-
duidelijk blijkt dat wanneer we deze criteria 
vergelijken met criteria die worden gehanteerd 
hi] mishandelingen tussen slachtoffers en daders 
die elkaar niet kennen. Aangezien zo vaak 
wordt geseponeerd, rest de recherche weinig 
anders dan sussen en bemiddelen. 

506 	Daarnaast beschikt de recherche op cen aantal 
plaatsen in Nederland over een extra alterna-
tier: slachtofferprojecten. Wanneer een recher-
cheur het project kent, wordt een slachtoffer 
doorverwezen. Dit is een geheel ander criterium 
dan bij het opmaken van een proces-verbaal. 
Bij het opmaken van een proces-verbaal wordt 
de ern st van intrafamiliaal geweld zeer strikt 
als criterium gehanteerd. Vandaar dat een door-
verwijzing meer voorkomt dan het opmaken 
van een proces-verbaal. Een doorverwijzing 
wordt bij intrafamiliaal geweld twee maal zo 
vaak toegepast als een proces-verbaal. 
Het project in Rotterdam dat wij nader onder 
de locp hebben genomen, blijkt overigens bij 
het merendeel van de rechercheurs niet bekend. 
Dat doorverwijzen lijkt de rechercheurs die 
het project kennen goed van pas te komen. 
Ongcmerkt denken zij zo hun werk te kunnen 
uitbesteden aan het slachtofferproject. Deze 
bewcring baseren we op het werkaanbod van 
het project. Veel energie blijkt te gaan zitten 
in het gezamenlijk met het slachtoffer nagaan 
hoe de dader moet worden aangepakt. Con-
erect betekent dit ciat de recherche alsnog 
wordt gemaand orn wat aan de geseponeerde 
zaak te doen. Ook kan dat betekenen dat het 
slachtofferproject samen met het slachtoffer 
van intrafamiliaal geweld een oplossing ter 



voorkoming van het misdrijf probeert uit te 
werken, bijvoorbeeld hoe het slachtoffer de 
dader kan vennijden. In voorkomende gevallen 
houdt het project zich ook bezig met bemidde-
len in het conflict tussen dader en slachtoffer. 
Naar onze mening zijn dit taken waartoe de 
recherche in principe beter is uitgerust. Men 
moet niet vergeten dat het slachtofferproject 
machteloos is wanneer de dader niet blijkt 
mee te werken aan de door hen bedachte 
oplossingen. Het slachtofferproject is niet 
uitgerust met middelen om de norm te her-
stellen. En door 52% van de slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld wordt daarom gevraagd. 
De houding van het openbaar ministerie is 
heel vervelend voor slachtoffers van intra-
familiaal geweld. Veel slachtoffers van intra- 
familiaal geweld doen aangifte van het misdrijf 
in de hoop dat de recherche hen hulp verleent. 
Onder hulp verstaan zij onder andere het ont-
wikkelen van.een strategie om de dader van het 

507 	lijf te houden. Die hoop is meestal tevergeefs. 
Morele steun van de recherche valt slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld zelden ten deel. In 
plaats daarvan wijst de recherche hen op de 
eigen betrokkenheid bij het misdrijf en de 
consequenties voor henzelf van de aangifte. Een 
totaal andere behandeling dan men over het 
algemeen bij een huisarts krijgt. Bij een huisarts 
wordt men niet verantwoordelijk gesteld voor 
oorzaak en gevolgen. Niemand zou ooit nog een 
huisarts bezoeken wanneer men daar eenzelfde 
behandeling zou ontvangen als bij de recherche. 
Interessant in dit verband zijn de reacties van 
omstanders. Gebleken is dat een deel van de 

. 	omstanders lijkt op de huisarts die zich inzet. 
Maar een ander deel lijkt op het openbaar 
ministerie dat niks met het conflict te maken 
wil hebben. Getuigen van intrafamiliaal geweld 
die het slachtoffer of de dader kennen, grijpen 
in. Dat doen zij overigens nogal hardhandig. 
Wat een ongewenst effect lijkt te zijn van de 
terughoudende opstelling van het openbaar 
ministerie bij intrafamiliaal geweld. De politie 
wordt niet verwittigd van het voorval. Als 
getuigen daarentegen noch het slachtoffer noch 
de dader kennen, wordt er niet ingegrepen. 
Wat vermoedelijk is gebaseerd op de norm dat 
men zijn neus niet in andermans zaken behoort 
te steken. 



iTabellenbijlage 

Omstanders van misdrijven 

Tabel 1. Ingrijpen bij mishandeling 

Re1atie getuige dader en 	Als getuige ingrijpen 
• slachtoffer 	 bij mishandeling 

% ja 	N 

Dader en slachtoffer onbekend 10% 	790 
Dader en/of slachtoffer bekend 27% 	267 

Totaal 14% 	1057 

Tabel 2. Ms getuige van mishandeling de dader verjaagd 

Relatie getuige dader en 	Dader verjaagd 
slachtoffer 

70ja 	N 

508 	Dader on slachtoffer onbekend 18% 	77 
Dader en slachtoffer bekend 	35% 	72 

= 5.3; df = 1; p < .02; = .19. 

Tabel 3. Als getuige van mishandeling de politic 
gewaarschuwd. 

Rclatic getuige dader en 	Politic gewaarschuwd 
slachtoffer 

% ja 

Dader en slachtoffer onbekend 42% 	77 
Dader en slachtoffer bekend 	21% 	72 

,c 3  7,4;df = 1;p < .01;0 .22 

Tabel 4. Reden om niet in to grijpen. 

Rclatie getuige, dader en 
slachtoffer 

= .38; df = 1; p = .46; NS. 

Waarom niet inge-
grepen? (niets moo to 
maken) 

% ja 	N 

Dader en slachtoffer onbekend 43% 	713 
Dader en slachtoffer bekend 	41% 	195 
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Tabel 5. Reden om niet in te grijpen. 

Relatie getuige dader en 	Waarom niet inge- 
slachtoffer 	 grepen? (onnodig) 

Aangifte bij de recherche 

= 4,7; df = 1;p < .04;0 = .07. 

% ja 	N 

Dader en slachtoffer onbekend 21% 	713 
Dader en slachtoffer bekend 	28% 	195 

Tabel 6. Letsel en het opmaken van het proces-verbaal 
voor intrafamiliaal geweld. 

Letsel intrafamiliaal geweld , 	Opmaken proces- 
verbaal 

Licht 
Zwaar 

Totaal 

%ja 	N 

2% 	43 
46% 	26 

19% 	69 

Tabel 7. Opmaken van een proces-verbaal en doorver-
wijzen naar slachtofferproject voor intra- 

. familiaal geweld. 

Opmaken proces- 	Intrafamiliaal 	Totaal 
.verbaal 	 geweld door- 

verwijzen 

ja 	nee 

Ja 	 3 	10 	13 
Nee 	 22 	38 	60 

Totaal 	 25 	48 	73 
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Tabel 8. Persoonskenmerken versus doorverwijzen 
naar het slachtofferproject en het opmaken 
van een proces-verbaal. 

• sexe (pv) = 0,0; df = 1; p = 1,00; NS 
• sexe (dv) = 2,4; df 1; p = 0,12; NS 
x 2  burg. staat (pv) = 0,1; df = 1; p = 0,93; NS 
x 2  burg. staat (dv) = 0,1; df = 1; p = 0,93; NS 
• leeftijd (pv) = 3,1; df = 1; p = 0,92; NS 
• leeftijd (dv) = 0,7; df = 1; p = 0,60; NS 
• afkomst (pv) = 0,2; df = 1; p = 0,66; NS 
x 2  afkomst (dv) = 0,6; df = 1; p = 0,42; NS 
• strafblad (pv) = 0,8; df = 1; p = .38; NS 
• stratblad (dv) = 0,5; df = 1; p = .49; NS 

pv = proces-verbaal; dv = doorverwijzen. 

Tabel 9. Letsel en het opmaken van een proces-verbaal 
voor mishandeling door een onbekende. 

Letsel mishandeling door 	Proces-verbaa1 
onbekende 	 opgemaakt 

% ja 	N 

Licht 	 36% 	70 
Zwaar 	 69% 	52 

Totaal 	 50% 	122 

Hulpverlening: verzorging of reparatie 

Tabel 10. Problemen met letsel, schade, verzekering en 
huisvesting versus prob1emen met normherstel. 

Ilulp bij letsel, schade, 	Reparatie normherste1 
verzekering en huisvesting 

% ja 	N 

Nee 	 35% 	95 
Ja 	 50% 	102 

Totaal 	 43% 	197 

Tabei 11. Persoonskenmerken en wel of geen hulp gehad. 

X2 sehade = .22; df = 1; p = .63; N=63. X— buitenlandse 
atkomst (pv) = 0,0; df 1; p = 1,0;N62. 
x 2  burger1ijke staat (pv) = 3,0; df = 1; p = 0,87; N=55. 
• leeftijd (pv) = 3,0; df = 4; p = 0,56; N=63. 
• buitenlandse afkomst (SLOP) = 1,2; df = 1; 
p = 0,28; N=62. 
• burgerlijke staat (SLOP) = 0,4; df = 1 ; p = 0,83; 
N=55. 
x 3  leeftijd (SLOP) = 4,6; df = 4; p = 0,33; N=63. 
SLOP = doorverwijzen naar slachtofferhulpproject. 
pv = proces-verbaal 
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Voor de analyse van verschillen en overeenkom-
sten tussen degenen die hulp hebben gehad en 
degenen die dat niet hebben gehad, is gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 1) kenmer-
ken van het misdrijf (de relatie tussen dader en 
slachtoffer, letsel, schade, eerdere verbale of 
fysieke bedreiging en psychisch letsel) 2) socio-
demografische kenmerken (leeftijd, burgerlijke 
staat, aflcomst en uitkering) en 3) individuele 
kenmerken (ingeschreven in het Algemeen 
Documentatie Register, eerdere contacten met 
het maatschappelijk werk, recente contacten met 
het maatschappelijk werk en meerdere individuen 
bij de hulp betrokken). Een probleerri bij deze 
analyse is dat van degenen die geen hulp hebben 
ontvangen, behoorlijk wat gegevens ontbreken. 
Van deze groep staan wel tot onze beschikking 
de kenmerken a) relatie tussen dader en slacht-
offer b) burgerlijke staat; c) afkomst en d) inge- 
schreven in het Algemeen Documentatie Register. 
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Intrafamiliaal geweld: 
vergelden of verzorgen? 

door drs. Carl H. D. Steinmetz* 

Inleiding 
In de problemen rond intrafamiliaal geweld zijn 
nog weinig positieve ontwikkelingen te bespeu-
rem Het openbaar ministerie en de politic bob-
ben de nciging om de oplossing ervan over to 
laten aan de strijdende partijen. In dit artikel 
zullen we proberen aan to tonen dat slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld zich niet kunnen 
vinden in doze houding. Daarnaast zullen we in 
dit artikel bespreken welke taak is weggclegd 
voor de hulpverlening. Onder intrafamiliaal 
geweld verstaan we mishandeling en/of bedrei- 

514 	ging door (ex-)partners, gezins- of familicleden. 
Voordat we de gegevens over doze vraagstel-
lingen presenteren zullen we ingaan op dc ach-
tergronden daarvan. Daarbij maken we onder-
scheid tussen twee typen slachtoffers: degenen 
die instemmen met de sociale norm dat niet 
ingegrepcn moot worden en degenen die doze 
norm veroordelen. Doze verschillende meningen 
van instemmers en veroordelaars werken door 
in de antwoorden van het hicronder gepresen-
tecrde `selfrepore onderzoek. 
Vervolgens zullen we het materiaal dat ons ter 
beschikking staat beschrijven. Daarbij zal ook 
worden ingegaan op de vraag wie de slacht-
offers van intrafamiliaal geweld zijn. Na de 
presentatie van de gegevens zullen we tot slot 
ingaan op de vraag hoe het probleetn van intra-
familiaal geweld kan worden teruggedrongen. 

Achtergrond van de vraagstellingen 
Wat betekent het voor de slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld wanneer het conflict 
wordt overgelaten aan de strijdende partijen? 
Zowel de dader als het slachtoffer worden in 
dat geval verantwoordelijk gesteld voor de 

* Met dank voor de inhoudelijke aanwijzingen van 
dr. Gert Jan Veerman en het leesbaar maken van dit 
artikel door drs. Hans BouteBier. 



aanpak van de oorzaken en gevolgen. Zijn de 
slachtoffers het daarmee eens of stellen zij 
meer prijs op normherstel en hulp? Verkiezen 
zij vvellicht zelfs normherstel boven opvang 
door een hulpverlenende instantie? Onder 
het herstellen van de norm verstaan we dat de 
dader via maatregelen duidelijk wordt gemaakt 
dat hij over de schreef is gegaan. 
In dit artikel wordt uitgegaan van het gezichts-
punt van het slachtoffer en niet dat van de dader 
(bijvoorbeeld uit het oogpunt van resocialisatie). 
Het feit dat tot nu toe nog weinig is bereikt voor 
slachtoffers van geweldsdelicten (Van Dijk, 1982) 
vomit voor deze keuze al voldoende reden. Maar 
ook de publieke opinie lijkt deze keuze te recht-
vaardigen: 88 procent van de Nederlanders is van 
mening dat de overheid meer geld zou moeten uit-
trekken voor hulp aan slachtoffers. Slechts 37 pro-
cent is de mening toegedaan dat aan het alternatief 
van resocialisatie meer geld zou moeten worden 
besteed (Steinmetz et al., 1984). 

515 	Dit victimologische gezichtspunt is onder andere 
in twee ideologieen terug te vinden: de verzor-
gingsideologie en de vergeldingsideologie (Van 
Dijk, 1983). De voorstanders van de eerste zijn, 
evenals het openbaar ministerie, van mening dat 
hulp aan het slachtoffer verkieslijker is dan straf 
voor de dader. Ernstige materiele tegenslagen van 
individuele burgers ten gevolge van ziekte, werk-
loosheid, ongevallen of geweld zouden zoveel 
mogelijk door de gemeenschap opgevangen , dienen 
te worden. Slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
zou ondersteuning en hulp geboden moeten 
worden. 
Tegenover de ideeen van deze `victimogogen' staat 
de opvatting dat het slachtoffer alleen recht wordt 
gedaan wanneer deze betrokken wordt bij de 
strafrechtspleging. Dit idee vinden we terug in de 
zogeheten vergeldingsideologie, waarin norm-
herstel als noodzakelijke consequentie van een 
misdrijf wordt gezien. Straf en conflictbemiddeling 
worden daarbij als te hanteren middelen naar 
voren gebracht. Het probleem met deze middelen 
is dat voorbij wordt gegaan aan de concrete pro-
blemen van de slachtoffers. Voorstanders van de 
verzorgingsideologie hebben bijvoorbeeld de 
vrees geuit dat het betrekken van de slachtoffers 
bij de strafrechtspleging de hulpverlening in het 
gedrang zou kunnen brengen (MeGuire, 1985). 
In hoeverre sluit het onderscheid tussen deze 



twee ideologische voorkeuren nu aan bij de ideeen 
van slachtoffers? In de eerste plaats is het mogelijk 
dat ook onder slachtoffers een dergelijk onder-
scheid voorkomt. Dit lijkt bevestigd te worden 
door het feit dat sommige slachtoffers intra-
familiaal geweld zien als sociaal probleem, terwij1 
anderen vinden dat ze slachtoffer zijn van een mis-
drijf. Het is in de tweede plaats denkbaar dat het 
onderscheid tussen vergelding en verzorging voor 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld nauwelijks 
relevant is. In dat geval zouden ze aan beide inter-
venties behoefte kunnen hebben en zou een te 
grote nadruk op vergelding hun tekort doen. In 
de derde plaats is het mogelijk dat een 
ideologische voorkeur voor verzorging wordt 
gehanteerd om de essentie van de vergelding, 
publieke afkeuring van het gedrag van de betref-
fende persoon, te ontwijken. 
Overigens geldt voor beide ideologieen dat — in af-
wijking van het veelal door het openbaar ministerie 
gehanteerde beleid — niet het slachtoffer verant- 

	

516 	woordelijk wordt gesteld voor de gerezen proble- 
men en de oplossing daarvan. Vanuit de verzor-
gingsideologie vraagt men zich niet af wie ver-
antwoordelijk is voor de problemen. En in de 
vergeldingsideologie staan weliswaar de oor- 
zaken centraal, maaf wordt vergelding als 
voldoende oplossing gezien. Volgens de 
ideologie van conflictbemiddeling is het slacht-
offer echter wel medeverantwoordelijk voor de 
oorzaken en het oplossen van problemen (Van 
Dijk, 1983). 
Voorstanders van conflictbemiddeling zijn van 
mening dat vervolging van wetsovertreders leidt 
tot een onevenredig harde aanpak van kwets-
bare bevolkingsgroepen, terwijI nauwelijks van 
positieve sociale effecten sprake is. Zij beplei-
ten de terugkeer naar het middeleeuwse proces-
model waarin het slachtoffer zelf een geding 
aan kan spannen tegen de dader. Hulsman 
(1977) en Christie (1981) spreken in dit ver- 
band van de civilisering van de strafrechts-
pleging (Van Dijk, 1983, p. 13). Ben dergelijke 
opstelling is zichtbaar in het opleggen van 
straatverboden, uitgaansbeperkingen en 
dergelijke (Hes, 1985). Dergelijke vonnissen 
zijn veelal ingegeven door de terughoudende 

	

• 	opstelling van het openbaar ministerie en de 
politie. 



Instemmen of veroordelen? 
Dat de oplossing van het conflict door de 
recherche wordt overgelaten aan de betrokken 
familieleden (Zoomer, 1984), heeft ongetwij-
feld invloed op de gedragingen van slachtoffers, 
met name voor de Instemmers' met de norm 
dat niet van buitenaf ingegrepen dient te wor-
den. Deze verwachten — naar we veronder-
stellen — niet dat anderen hen moreel zullen 
ondersteunen wanneer zij afwijken van deze 
norm. Het conflict wordt door deze benadeel-
den gezien als hun eigen tekortkoming; morele 
steun verwachten ze alleen wanneer ze zelf het 
probleem proberen op te lossen. Dat de dader 
aansprakelijk gesteld kan worden, is dan niet 
aan de orde. 
Dit roept de vraag op wanneer men geneigd 
is een gebeurtenis als een misdrijf te zien. 
Mummendy, Linneweber en Loschper (1982) 
stellen dat het toekennen van het attribuut 
`misdrijf aan een gebeurtenis afhankelijk is van 

517 	drie factoren: de ernst van de gebeurtenis; de 
intentie van de dader; de schending van de 
norm. In geval van intrafamiliaal geweld wordt 
door de Instemmers' blijkbaar een uitzondering 
gemaakt op de norm dat niet mishandeld mag 
worden. Hiervoor in de plaats treedt de — ook 
door de overheid gehanteerde — norm dat men 
binnen het gezin de eigen boontjes behoort te 
doppen. 
Wanneer men een gebeurtenis niet als misdrijf 
beschouwt, maar zichzelf verantwoordelijk acht 
voor het conflict, zal men zich ook niet snel tot 
de politie wenden (Klaus en Rand, 1984). Een 
bezoek aan een regionale instelling voor ambu-
lante geestelijke gezondheidszorg ligt dan 
waarschijnlijk meer voor de hand. 
Of een slachtoffer de betreffende gebeurtenis 
als een misdrijf ziet zal van invloed zijn op de 
`selfrepore gegevens over intrafamiliaal geweld. 
In de zogeheten slachtofferenquete zullen 
alleen benadeelden terug te vinden zijn die van 
mening zijn dat er sprake is van een misdrijf. 
Deze zogenoemde `veroordelaars' (van de norm 
de eigen boontjes te moeten doppen) zullen 
een grotere neiging vertonen om naar de politie 
te gaan. Ook is het omgekeerd mogelijk dat 
wanneer men naar de politie is gegaan er een 
grotere neiging is om van een misdrijf te 
spreken. We verwachten in de resultaten van de 



slachtofferenquete dan ook een oververtegen-
woordiging van slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld die het delict bij de politie hebben 
gemeld. 

Verantwoording van het materiaal 
De resultaten in dit artikel zijn gebaseerd op de 
slachtofferenquete die betrekking heeft op het 
jaar 1981.1n totaal werden in dat jaar 10.738 
personen van 15 jaar en ouder ondervraagd 
(CBS, 1983). Van deze respondenten is 3,2 
procent in 1981 op straat, in een park of ergens 
anders buitenshuis bedreigd of aangevallen. 
Daarnaast werd 1,9 procent bedreigd of aan-
gevallen in eigen of andermans huis, een café 
of bar of in een andere besloten ruimte. 
Veertig procent van deze slachtoffers is in 
1981 meer dan een keer aangevallen of bedreigd 
en bijna een kwart van hen is in de periode 
daarvoor ook nog slachtoffer van mishandeling 
geweest. Tussen deze slachtoffers van mis- 
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	handeling bevinden zich slachtoffers van intra- 
familiaal geweld. 
Bekend is dat dit aantal slechts een klein deel 
is van de slachtoffers van geweldsmisdrijven 
(Straus, 1978). Behalve de aanwezigheid van • 
eventuele gezins- of familieleden tijdens het 
interview, zal ook het eigen oordeel van de 
respondent, zoals hiervoor uiteengezet, een 
rol spelen bij de beantwoording van de vraag 
'of men is aangevallen of bedreigd'. We zullen 
om deze reden ons in dit artikel niet wagen 
aan een omvangschatting van intrafamiliaal 
geweld. 
Voor de onderhavige probleemstelling — in 
hoeverre hebben slachtoffers behoefte aan 
vergelding of verzorging — is een representa-
tieve steekproef, gestratificeerd naar instem-
mers en veroordelaars, niet noodzakelijk. Er . 
kan worden volstaan met de respondenten die 
positief hebben gereageerd op de vragen over 
mishandeling en bedreiging. Potentidle vette-
keningen van de resultaten, vanwege de te ver-
wachten uitval van de groep Instemmers', 
kunnen statistisch worden weggewerkt door 
de resultaten af te zetten tegen die van slacht-
offers van extrafamiliaal geweld. 

Typologie 
Slachtoffers van intrafamiliaal geweld zijn op 



te sporen door gebruik te maken van een nadere 
aanduiding van de relatie tussen dader en 
slachtoffer en de plaats van het misdrijf. De 
relatie tussen dader en slachtoffer is helaas 
slechts oppervlakkig gemeten. Er is alleen 
gevraagd of het slachtoffer de dader van `naam' 
of van `geziche kent. De plaats van misdrijf is 
beter gespecificeerd. Bekend is of het voorval 
plaats vond in de eigen woning of in die van een 
van de familieleden. (Dit wil overigens niet 
zeggen dat intrafamiliaal geweld niet ook op 
andere lokaties kan plaats vinden.) 
Genoemde kenmerken zijn verwerkt in een 
multivariate analyse (Gifi, 1981) op de ongewo-
gen gegevens van slachtoffers van bedreiging en 
mishandeling in 1981 (n=509). Via deze ana-
lyse waarin ook de levensfase en de leeftijden 
zijn verwerkt, verkrijgen we de volgende typo-
logie van slachtoffers en daders van bedreiging 
en mishandeling. (1) 
a. Slachtoffer: vrouw; dader: bekend van 

519 	naam (6%) 
Levensfase: samenwonend of gescheiden 
Plaats misdrijf: eigen woning of woning van 
bekenden of familieleden 
Leeftijd: 31-40 jaar 
b. Slachtoffer: man; dader: bekend van naam 
( 15%) 
Levensfase: samenwonend, alleenstaand of 
gehuwd 
Plaats misdrijf: woning bekenden of familie, 
het werk, omgeving eigen woning 
Leeftijd: 31-40 jaar of 21-30 jaar 
c. Slachtoffer: vrouw; dader: bekend van 
gezicht ( 2%) 
Slachtoffer: man; dader: bekend van gezicht 
( 12%) 
Levensfase: samenwonend of inwonend kind 
Plaats misdrijf: omgeving eigen woning, bar of 
café 
Leeftijd: 21-30 jaar of jonger dan 20 jaar 
d. Slachtoffer: man; dader: onbekend (47%) 
Levensfase: inwonend kind, alleenstaand en 
gehuwd 
Plaats misdrijf: bar of café, buiten op straat 
Leeftijd: 20-30 jaar of 40 jaar en ouder 
e. Slachtoffer: vrouw; dader: onbekend ( 18%) 
Levensfase: alleenstaand, gehuwd, weduwe 
Plaats misdrijf: buiten op straat, omgeving 
eigen woning 



Slachtoffers van intrafamiliaal geweld treft men 
aan in de eerste twee categorieen van deze typo-
logic. Deze vormen dan ook het uitgangspunt 
bij de presentatie van de resultaten. 
Aan alle slachtoffers zijn verder vragen over de 
volgende punten voorgelegd: of zij het delict 
bij de politic hebben gemeld; of de dader voor 
dit misdrijf moet warden gestraft; welke 
problemen men vanwege het delict heeft; of 
het slachtoffer het proces-verbaal heeft onder-
tekend; of men tevreden is over de inspanning 
van de politic; hoe men zich behandeld voelde 
door de politic. De gegevens over den onder-
werpen bieden enig zicht op de wensen van de 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld. 

De resultaten 

Vergelditzg 
Met welk deel van intrafamiliaal geweld komt 
de politic volgens de gegevens van de slacht- 
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schilt dit van het gedeelte van mishandeling 
door een onbekende dader? Gebleken is dat 
37% van de slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld (n=101) het delict bij de politic meldt, 
terwijl 25% dit doet in geval van mishandeling 
door een onbekende dader (n=319). De in 
verhouding grotere bereidheid om intrafami-
liaal geweld bij de politic te rnelden (x 2 =87.4; 
df=2; v=.42) is in overeenstemming met onze 
verwachting ten aanzien van `selfreport' 
gegevens. Een zelfde oververtegenwoordiging 
werd aangetroffen in Amerikaanse enquetes 
(Klaus en Rand, 1984). 
Toch is enig voorbehoud hier op zijn plaats. 
Het is immers ook mogelijk dat het verschil in 
meldingsbereidheid voortkomt uit de ernst 
van het delict. Wellicht zijn de onmiddellijke 
gevolgen van intrafamiliaal geweld ernstiger 
dan die van mishandeling door een onbekende. 
Hierover krijgen we enig inzicht wanneer we 
de redenen om het voorval niet aan de politic 
te melden erbij betrekken. Het argument 'het 
voorval was niet ernstig genoeg' wordt in geval 
van intrafamiliaal geweld minder vaak gegeven 
dan in geval van geweld door onbekenden 
(x2 =16.3; df=2; v=.21). Het ziet er dus naar 
uit dat beide oorzaken voor de oververtegen-
woordiging in het geding zijn. 



Is deze oververtegenwoordiging van meldingen 
nu ook terug te vinden in het aantal gevallen 
dat wordt doorgestuurd naar het openbaar 
ministerie? Dit zou het geval zijn wanneer de 
politie met het schrijven van een proces-verbaal 
aansluit bij de bereidheid om het delict te 
melden. Uit onze gegevens blijkt dat dit niet 
het geval is. In 35% (n=37) van de meldingen 
van intrafamiliaal geweld wordt door de politie 
een proces-verbaal opgemaakt. Bij mishandeling 
door een onbekende is dat 41% (n=80). Het 
relatief grotere aantal meldingen bij de politie 
wordt dus teniet gedaan door een geringere 
bereidheid van de politie om proces-verbaal op 
te maken. Het deel van de zaken dat door de 
politie wordt doorgestuurd naar het openbaar 
niinisterie is voor alle typen mishandeling even 
groot (x 2 =.61; df=2; p<.30). 	• 
Deze `afroming' van het aantal meldingen roept 
de vraag op of de slachtoffers zich wel kunnen 
verenigen met het seponeringsbeleid van de 
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straf heeft verdiend, terwijI de politie geen 
proces-verbaal heeft opgemaakt, zijn dat klaar-
blijkelijk niet. Een eenvoudige berekening 
leert dat 13% (.37 x .35) van het intrafamiliale 
geweld in aanmerking komt om doorgestuurd 
te worden naar het openbaar ministerie. Wan- 

• neer de slachtoffers ervan zelf om hun mening 
was gevraagd, waren drie maal zo veel zaken 
doorgestuurd: 41% vindt namelijk dat de dader 
door de rechter gestraft moet worden. Wat dit 
betreft denken de slachtoffers van intrafamili-
aal geweld overigens niet anders dan die van • 
mishandeling door onbekenden (x 2 =1.4; df=2; 
p<.60). 
Deze gelijkgestemdheid beperkt zich overigens 
niet tot de noodzaak om te straffen maar 
strekt zich ook uit tot de aard van de straf die 
de rechter moet opleggen. Bijna de helft (46%) 
van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
vindt dat de rechter een gevangenisstraf moet 
opleggen; bij 27% blijkt de voorkeur uit te gaan 
naar een boete. Het betrekken van de slacht-
offers bij de straftoemeting zou een verharding 
van het strafklimaat tot gevolg kunnen hebben, 
maar dit hoeft niet zonder meer het geval te 
zijn. Straffen waarbij een grotere betrokken-
heid is geboden, zoals het opleggen van een 
schadevergoeding aan de dader (15%) en het 



opleggen van andere dan de genoemde straffen

(32%), zoals een berisping door de politie,
zullen niet zonder meer tot een verharding van
het strafklimaat leiden.
De ideeën van slachtoffers van intrafamiliaal
geweld komen klaarblijkelijk niet overeen met

de manier waarop het openbaar ministerie
straf toemeet. Deze bevinding wordt nog eens
onderstreept door het feit dat van degenen die
het delict niet aangeven altijd nog 26% vindt
dat de dader een straf voor zijn vergrijp
verdient. Met dit gegeven willen we overigens
niet suggereren dat bij het opmaken van proces-
verbaal sprake is van willekeur. Dat hiervan
geen sprake is leiden ve af uit het feit dat in

de gevallen waar wel proces-verbaal werd opge
maakt 85% van de slachtoffers vindt dat de

dader moet worden gestraft (x219; df2;
v .43).
De discrepantie tussen niet aangeven en wel
vinden dat de dader straf verdient, kan wel-
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vertrouwen in het openbaar ministerie. Dit
verminderde vertrouwen ontstaat bovendien
wanneer bijvoorbeeld in de media de mening
postvat dat het openbaar ministerie de dader
toch niet aanpakt. Een dergelijke ontwikkeling
wordt nog eens bevorderd wanneer van mel
dingen van een strafbaar feit geen proces-verbaal
wordt opgemaakt, hetgeen bij bijna twee derde
van de meldingen van intrafamiliaal geweld het
geval is. Het hoeft dan ook geen verbazing te
wekken dat 56% van de slachtoffers ontevreden
is over het werk dat de politie van hun melding
heeft gemaakt. Dit laatste is niet het geval wat
betreft de wijze waarop men door de politie
behandeld is. Daarover is bekend dat 44% vindt
dat zij vriendelijk behandeld zijn, 44% zakelijk
en correct en 12% onvriendelijk. Bij deze resul
taten dient te worden aangetekend dat zij niets
uit te staan hebben met het besluit van de
politie om geen proces-verbaal op te maken. Dit
geldt wel voor het oordeel over wat de politie
met de zaak heeft gedaan. Wanneer een proces
verbaal is opgemaakt, blijkt 62% van de slacht
offers van intrafamiliaal geweld tevreden te
zijn. Wanneer geen proces-verbaal werd opge
maakt slinkt het aantal tevreden slachtoffers
tot 33%. Slachtoffers van intrafamiliaal geweld
blijken verder in dezelfde mate ontevreden te



zijn als slachtoffers van onbekenden over dat
gene wat de politie met hun melding heeft
gedaan (x2=2.2; dfr2;p<70)
Ontevredenheid over de politie blijkt dus voor
alle slachtoffers sterk samen te hangen met het
achterwege laten van een proces-verbaal
(x2=9.5; df—2; p<.Ol ; v.27). Ook voor de
politie en het openbaar ministerie zou men
kunnen spreken van ‘loon naar werken’, ofte
wel, als de norm niet wordt hersteld,leidt dat
tot ontevreden ‘klanten’. Juist voor slacht
offers van intrafamiiaal geweld is de onwillig
heid van de politie om proces-verbaal op te
maken een pijnlijke zaak. De moed om af te
wijken van de norm dat men zijn eigen boontjes
maar moet doppen,wordt zo hardhandig de
kop ingedrukt.

Verzorging
Dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld een
minder tolerante houding van politie en open-
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voorstanders van de vergeldingsideologie. In
hoeverre is dit ook het geval ten aanzien van de
verzorgingsideologie? Om deze vraag te beant
woorden is het in de eerste plaats van belang
vast te stellen of slachtoffers van intrafamili
aal geweld problemen hebben die hulp behoe
ven. Door vervolgens de aard van de problemen
te vergelijken met de bereikte oplossing en de
gevraagde hulp, kunnen we enig zicht krijgen
op de eventuele lacunes in het hulpaanbod.
We hebben reeds geconstateerd dat slachtoffers
van intrafaniiliaal geweld het delict als ernstiger
percipiëren dan slachtoffers van mishandeling
door een onbekende. Uit onze gegevens blijkt
dat deze ernstiger gevolgen niet te maken
hebben met opgelopen letsel of met diefstal.
Van het laatste is in geval van intrafamiliaal
geweld vrijwel nooit sprake en van het eerste
blijkt dat dit even zwaar is als het letsel door
mishandeling door onbekenden. Er is echter
wel vaker sprake van vernieling bij intrafamili
aal geweld (x29.2; df=2; v.14). Naast deze
problemen met schade is ook vaker sprake van
geestelijke en emotionele problemen (x28.4;
df=2; p<.Ol , v=.13). problemen met de verze
kering of van juridische aard en problemen in
het gezin (bijvoorbeeld verzorging).
Om een indruk te krijgen van de behoefte aan



hulp en ondersteuning gaan we na hoe vaak 
bepaalde problemen voorkomen. Van de slacht-
offers van intrafamiliaal geweld (n=96) kampt 
19% met problemen vanwege verlies van geld 
of schade aan goederen, 17% met problemen 
vanwege lichamelijk letsel, 32% met geestelijke 
en emotionele problemen, 1% met juridische 
problemen of moeilijkheden met de verzekering 
en 4% met problemen in het gezin. Totaal 
blijkt dat 45% van de slachtoffers met een of 
meer van de genoemde problemen worstelt, 
veroorzaakt door hetbetreffende misdrijf. 
Alleen van de problemen rond verlies en schade 
weten we of zij zijn opgelost. Drie kwart van 
de slachtoffers met deze problemen heeft niet 
geprobeerd om een oplossing ervoor te zoeken. 
Van degenen die dat wel hebben gedaan heeft 
slechts een kwart een gedeeltelijke of gehele 
vergoeding voor het geleden verlies ontvangen. 
Ten aanzien van de andere problemen is niet 
uitgesloten dat hetzelfde percentage oplossingen 
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Bekend is dat veel slachtoffers zelf hulp hebben 
gezocht voor de ontstane problemen. Daarbij 
zijn twee hulpbronnen te onderkennen: fami-
lie, vrienden en bekenden; professionele instan-
ties (behalve de verzekering, de politie en het 
ziekenfonds) (Hosman, 1983). Slechts 2% van 
de slachtoffers met problemen (n=45) heeft 
daarover niet met familie, vrienden of bekenden 
gesproken. Daarbij is het overigens opvallend 
dat men daarvoor minder vaak terugvalt op 
vrienden dan de overige slachtoffers van mis-
handeling (x 2 =6.4; df=1; p<.01; v=.20), maar 
meer op personen die niet tot de kring van 
bekenden behoren. Slachtoffers van intra-
familiaal geweld benaderen ook vaker professio-
nele hulpverleners dan slachtoffers van andere 
soorten mishandeling (x 2 =11.4; df=2; 
p<.001; v=.24). 
In hoeverre zijn slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld nu in het algemeen in staat om hulp te 
vinden voor hun problemen? Van de slacht-
offers voert 71% gesprekken met gezinsleden, 
43% met familieleden, 12% met buren en 18% 
met andere personen dan een bekende; 14% 
heeft hulp gezocht bij een professionele instel-
ling voor hulpverlening, zoals het maatschap-
pelijke werk en het bureau voor rechtshulp. 
Geen van deze slachtoffers bezocht overigens 



een zogenoemd slachtofferproject. 
Wanneer we dit geringe aantal contacten met 
de professionele hulpverlening afzetten tegen 
de vele mislukte pogingen om de schade te 
herstellen, dan kunnen we concluderen dat de 
voorstanders van veizorging gelijk hebben. Of 
dit ook geldt voor de hulp bij immateriele 
problemen is op grond van het materiaal moei-
lijk te zeggen. Wel kan worden geconcludeerd 
dat de hulpverlening aan kan sluiten bij de 
kennelijke behoefte om over de problemen te 
praten met personen buiten de kring van 
bekenden. 
Zowel voor voorstanders van verzorging als van 
vergelding is dus een taak weggelegd. Of het 
daarbij ook wenselijk is dat beiden samen-
werken bij de reactie op intrafamiliaal geweld 
hangt onder andere samen met de vraag of zij 
te maken krijgen met hetzelfde soort slacht-
offers. In hoeverre vinden slachtoffers die 
materiele en immateriele problemen hebben 
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yens blijkt dat 63% van de slachtoffers met 
problemen vindt dat de dader gestraft moet 
worden. Van de slachtoffers zonder problemen 
is dit 24%. Dit verschil (x 2 =16.0; df=1; 
p<.001; 0=.40) wijst naar onze mening op51e 
wenselijkheid van samenwerking, ook al omdat 
dan voorkomen kan worden dat dezelfde 
problematiek vanuit verschillende perspec-
tieven wordt aangepakt. 

Conclusie 
In de groep slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld zijn twee groepen onderscheiden, onaf-
hankelijk van de ernst van het misdrijf: de 
instemmers met en de veroordelaars van de 
norm dat conflicten in relaties zonder inter-
ventie van buitenaf dienen te worden opgelost. 
In de slachtofferenquete blijken de veroorcie-
laars van deze norm oververtegenwoordigd 
te zijn. Dit roept de vraag op of de hiervoor 
beschreven resultaten ook gelden voor de 
instemmers met de genoemde norm. Daartoe 
vergelijken we de slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld met die van mishandeling door onbeken-
den op het hebben van problemen en de mening 
dat de dader straf verdient. Eerder werd aange-
toond dat beide groepen even streng over de 
dader oordelen, terwijl de slachtoffers van intra- 



familiaal geweld met meer problemen kampen. 
Bij slachtoffers van mishandeling door onbeken-
den gaat het hebben van problemen dan ook 
minder vaak samen met de mening dat de dader 
straf verdient (x 2 =7.6; df=1; 0=.16). Voor de 
slachtoffers van mishandeling door onbekenden 
is de overlap 59% (probleem/straf; geen pro-
bleem/straf), terwij1 de overlap voor slacht-
offers van intrafamiliaal geweld 70% bedraagt 
(x2 =4.07; df=1; p‹.05). 
Vanuit deze resultaten rijst het vermoeden dat 
de veroordelaars in verhouding met meer pro-
blemen kampen dan de instemmers. Een 
eventuele verschuiving in de toekomst van 
instemmen naar veroordelen zou een verschui-
ving in het oordeel over de dader met zich mee 
brengen. Het aantal veroordelaars met minder 
ernstige problemen zou dan toenemen. Dit 
betekent dat slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld als geheel milder zouden oordelen over 
de daders dan uit de gegevens van de slacht- 
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hebben dat er voor de voorstanders van ver-
zorging in de toekomst een grotere taak is weg-
gelegd clan uit de hier gepresenteerde resultaten 
blijkt. 

Samenvatting en discussie 
In dit artikel zijn we onder andere nagegaan of 
slachtoffer van intrafamiliaal geweld hun 
instemming kunnen betuigen met het door 
politie en het openbaar ministerie gevoerde 
beleid. Gebleken is dat zij vinden dat de daders 
harder aangepakt zouden moeten worden en 
dat het strafrecht minder spaarzaam zou 
moeten worden gehanteerd dan nu het geval 
is. 
In het algemeen zijn voor een krachtdadiger 
normherstel de volgende argumenten aan te 
voeren: 
— het terugdringen van intrafamiliaal geweld 
(Gunn, 1973); 
— het tegemoetkomen aan de publieke discus-
sie.  over de ernst en de verspreiding van intra-
familiaal geweld (Elias, 1969); 
— het terugdringen van navolging, volgens de 
regel `zien slaan, nodigt uit tot slaan' (Rutter, 
1980); 

het tegengaan van `nonnverloedering'. Zien 
slaan en geslagen worden nodigt uit tot delin- 
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quent gedrag (Hirschi, 1985; Van Dijk en 
Steinmetz, 1983). 
De vrees is geuit dat het pleiten voor norm-
herstel bij intrafamiliaal geweld het straf-
klimaat grimmiger maakt (Sherman en Berk, 
1984). Deze vrees is terecht; meer normherstel 
hoeft echter niet zonder meer het huidige straf-
klimaat aan te tasten, wanneer het principe van 
de communicerende vaten wordt toegepast: 
een gelijkmatiger spreiding van alle vormen van 
geweld zonder dat het totaal aantal straffen 
stijgt. 
Behalve een roep om meer straf voor de dader 
in geval van intrafamiliaal geweld werd ook 
duidelijk dat slachtoffers behoefte hebben aan 
meer hulp en ondersteuning. Voor veel proble-
men wordt geen oplossing gevonden. Bij een 
nadere analyse van de gegevens bleek dat in de 
toekomst voor de voorstanders van verzorging 
meer werk aan de winkel is dan voor de voor-
standers van vergelding. 

Tabellenbijlage 

Tabel 1. Twee factoren oplossing op basis van het 
programma HOMAL (Gifi, 1981). 

Eigenwaarde 

Gegeneraliseerde factor- 
ladingen 	 Dimensie 1 Dimensie 2 

Relatie dader —slacht- 
offer 	 .48 	.76 
Levensfase slachtoffer 	.87 	.65 
Lee ftij d slachtoffer 	.82 	.39 
Plaats misdrijf 	.64 	.69 

label 2. Aangifte en typologie. 

Dim ensie 1 Dim ensie 2 

0.52 	0.41 

Bekendheid dader met 	Aangifte van 
slach to ffer 	 mishandeling 

% ja 

Onbekend 	 25% 	319 
Bekend van gezicht 	 29% 	72 
Bekend van naam 	 37% 	101 

To t aal 	 28% 	492 



Tabel 3. Typologie en reden om delict niet te 
melden. 

Bekcndheid dader voor 
slachtoffer 

Onbekend 	 52% 	239 
Bekend van gezieht 	 29% 	51 
Bekend van naam 	 67% 	64 

Totaal 	 52% 	354 

Tabel 4. Melden en straf voor de dader 

Delict gemeld en/of proces-
verbaal opgemaakt (dader 
bekcnd van naam) 

Niet gemeld 	 26% 	65 
528 	Wel gemeld 	 58% 	24 

Proces-verbaal opgemaakt 	85% 	13 

To taal 	 41% 	102 

Tabel 5. Proces-verbaal en tevreden over dat wat aan 
de zaak is gedaan. 

Proces-verbaal opgemaakt Oordeel over politic 
(dader: bekend of 	in ow zaak 
onbekend 

Delict niet ernstig 
genoeg om te 
melden 

% nee 	N 

Dader verdient straf 

% ja 	N 

tevreden ontevreden hclemaal 
nict 
tevreden 

Tabel 6. Problemen en straf voor daders bekend 
van naam. 

la 	 63% 	46 
Nee 	 24% 	55 

Totaal 	 42 	101 

Totaal 

Gcmeld, geen pv 	33(43%) 20(26%) 24 (31%)l 100% 
Gemeld, pv 	 35 (67%) 4 ( 8%) 13(25%) 100% 

Problemen vanwege het 	Dader verdient straf 
misdrijf (dader: bekend 	— 
van naam) 	 % ja 



529 

Tabel 7. Problemen en straf voor daders onbekend 
van naam. 

Problemen vanwege het 	Dader verdient straf 
misdrijf (dader: onbekend) 

% ja 	N 

Ja 	 . 	43% 	133 
Nee 	 27% 	157 

Totaal 	 34% 	290 

Tabel 8. Typologie, problemen en straf. 

Relatie dader—slachtoffer 

Literatuurlijst 

Overlap problemen 
en de dader ver-
dient straf (ja/ja en 
nee/nee) 

% ja 	N 

Bekend van naam 	 70% 	101 
Onbekend 	 59% 	290 

Totaal 	 62% 	391 
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flit themanummer behandelt de privatisering van 
het beheer van penitcntiaire inrichtingen. 
De eerste drie artikelen geven een overzicht en 
discussiepunten: Mullen, J. Corrections and the 
private sector. Camp, C. and G. Camp. Correctional 
privatization in perspective. Anderson, P., C. R. 
Davoli and L. J. Moriarty, Private corrections: 
feast or fiasco? 
Ilen tweede groep van vier artikelen behandelt het 
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voor en tegen: Fenton, J. A private alternative to 
public prisons. Elvin, J. A civil liberties view of 
private prisons. Hoelter, H. The private presentence 
report: issues for consideration. Immargeon, R. 
Private prisons, private programs, and their 
implications for reducing reliance on imprisonment 
in the United States. 
Hierna volgen twee artikelen betreffende de evaluatie 
van de privatisering van een strafinrichting voor 
jongens: Levinson, R.B. Okeechobee: an evaluation 
of privatization in corrections. Roberts, R. A. and 
G. T. Powers. The privatization of corrections: 
methodological issues and dilemmas involved in 
evaluative research. 
Tenslotte een satirisch bedoeld artiket. Wat zou 
gebeuren als de libertaire grondgedachten van de 
privatisering ook het regiem van de gevangenis 
zouden gaan bepalen?: 
Lee, J. R. and L. A. Wollan. the libertarian prison: 
principles of laissez-faire incarceration. 
Met literatuuropgave. 

2 
Euthanasie; Themanummer. 
Nederlands juristenblad, 61e jrg., nr. 2, 11 januari 
1986, blz. 37-49. 

In drie artikelen wordt het rapport van de Staats-
commissie Euthanasie (1985) belicht. Ch. J. Ensche-
de meent dat cuthanasie zich zonder aanzienlijke 
schade niet wettelijk laat regelen. 'In de zaken in 
verband met leven en dood kin niet de wetgever 
met zijn door haar algemeenheid altijd gebrekkige 
formules tussenbeide treden'. . . A. N. A. Josephus 
Jitta vergelijkt het rapport van de Staatscommissie 
met het initiatiefontwerp van E. Wessel-Tuinstra 
tot wijziging van de art. 293 en 294 Wetboek van 
Strafrecht. Vergelijking van de hoofdlijnen levert 
een aantal treffende overeenkomsten op. L. Berg-
kamp, J. Bergkamp en K. M. Brouwer stellen enige 
punten uit het advies van de Staatscommissie dis-
cutabel. Zij juichen het toe dat de Staatscommissie 
niet heeft gekozen voor de rechtvaardigingsgrond 
`medische exceptie', waarmee het medisch handelen 
automatisch zou worden gelegaliseerd en de dis-
cussie direct naar de medische ethiek zou worden 
verwezen. Euthanasie is ecn probleem dat naast 
medische, vooral levensbeschouwelijke, ethische 
en juridische aspecten kent. Het is daarover dat de 
volksvertegenwoordiging zich vooreerst dient uit te 
spreken. 

3 
Hanneke, C. R. and N. A. Shields. Marital rape: 
implications for the helping professions. 
Social casework, 66e jrg., nr. 8, oktober 1985, 
blz. 451-458 (USA). 

Verkrachting binnen het huwelijk wordt pas sinds 
kort als probleem onderkend. Onderzoek hecft 
zich tot nu toe vooral gericht op het vOorkomen 
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ervan. In dit artikel wordt de beschikbare litera-
tuur op dit gebied bekeken, en feiten en hypothesen 
samengevat. Een eerste problem blijkt dat van de 
definitie. In veel staten van de VS is er geen in de 
strafwet afgebakcnd delict 'verkrachting binnen het 
huwelijkl. Met de veranderende maatschappelijke 
opvattingen veranderen oak de we tten. Oak zijn er 
verschillende opvattingen over wat als verkrachting 
beschouwd wordt. Dit probleem speclt oak bij de 
slachtoffers, die lets als verkrachting moeten benoe-
men. Wat het voOrkomen betreft, warden in de 
literatuur getallen genoemd van 30 tot 50% van 
de mishandelde vrouwen, wordt ook we] gestcld 
dat vrijwel alle mishandelde vrouwen te maken 
hebben met verkrachting binnen hun relatic. De 
auteurs doen een aantal aanbevelingen voor de 
opvang en behandeling van deze vrouwen. Deze 
liggen in de lijn van overeenkomstige problematiek 
als verkrachting, sexuele problemen en mishandeling. 
Met literatuuropgave. 

4 
Posser. D. Kasten des Verbrech ens. 
Zcitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
34e jrg., nr. 6, december 1985, blz. 323-325 
(BRD). 

Dit artikel geeft eendoespraak weer die de auteur, 
destijds Minister van Justitie, nu Minister van 
Financien van de Duitse Bondsrepubliek, in mei 
1985 heeft gehouden over het kostenaspect van 
criininaliteit. laarlijks zijn Cr miljarden gemoeid 
met schade, preventieve maatregelen, strafrechts-
pleging en -toepassing. Hij bespreekt de moeilijk-
heden om tot een nauwkeurige bepaling van deze 
kosten te komen. Hij pleit voor een kosten/effec-
tiviteitsanalyse, waarbij niet alleen het geldelijke 
effect ineetelt. Bijvoorbeeld voor onderzock naar 
de relatic tussen preventie, vervolging en resociali-
sering en de kosten/batenanalyse van diverse straf-
maatregelen (voorwaardelijke straf versus gevan-
genisstraf). Tenslotte wijst hij op de relatie tussen 
criminaliteit en de economische c.o. maatschap-
pelijke situatie en de noodzakelijkc samenhang 
hiervan op politick niveau. 

5. 
Rombouts, B. Vermijdt, bestrijdt de Wine 
criminaliteit: bedenkingen bij een rapport. 
Tijdschrift voor criminologic, 27e jrg., juli/oktober 
1985, blz. 189-207 (N). 

In het interimrapport van de commissie kleine 
criminaliteit wordt de nadruk gelegd op een betere 
controle van potentidle overtreders — vooral jonge-
ren — en op effectievere sanctionering. De auteur 
schetst in het kart de achtergrond en geschiedenis 
van de commissie Roethof, de verschuiving van de 
belangstelling in de richting van de kleine criminali-
telt. Met instemming constateert de auteur de 
— aanvankelnke — gerichtheid van de commissie 
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op maatschappelijke factoren, met name de `maat-
schappelijke milieuvervuiling'. Tot zijn teleurstelling 
ligt de nadruk in het rapport volgcns de auteur op 
toezicht, met name op jongeren. Het onder de 
noemer 	criminaliteit' bijeen brengen van 
diverse vormen van gedrag acht hij.onvruchtbaar. 
De auteur ziet schade door kleine diefstal en van-
dalisme als schade, voortvloeiend uit maatschap-
pelijke verhoudingen en processen die deze ver-
grijpen uitlokken. Een analyse hiervan is mecr op 
zijn plaats dan het apolitieke oorzakelijkheids-
model dat in het rapport word t gehanteerd. Jeugd-
werkloosheid is in zijn ogen een groter en wezen-
lijker kwaad dan jeugdvandalisme. In zijn slotbe-
schouwing over misdaadbestrijding stelt de auteur 
dat het 'wild geraas' over kleine criminaliteit maar 
beter gestaakt kan worden. 
Met literatuuropgave. 

In een reactie (blz. 208-211) schrijft E. Blanken-
burg dat het de commissie kleine criminaliteit vol-
strekt duidelijk is dat ze zich alleen op de symp-
tonen richt en niet op de `dieper liggende' oorzaken 
van de diffuse criminaliteit. Gezien de dreiging van 
een morele kruistocht, lijkt hem symptoombestrij-
ding een keuze waarmee wordt vermeden dat 'het 
kwaad' door een onevenredige reactie nog eens 
wordt vergroot. 

6 
Swan, H. L., A. N. Press and S. L. Briggs. Child 
sexual abuse prevention: does it work? 
Child welfare, 64e jrg., nr. 4, juli—augustus 1985, 
blz. 395-405 (USA). 

SeXueel misbruik van kinderen, vooral onder de 
twaalf jaar komt steeds meer aan het licht. Preventie-
programma's worden opgezet en zijn er op gericht 
om de kinderen te leren het verschijnsel te herken-
nen, zich ertegen te kunnen verweren en het te 
rapporteren. M.n. van scholen uit staat men nict 
altijd positief t.o.v. zulke programma's en is men 
bang voor een afwijzende houding bij ouders en 
kinderen. Om na te gaan wat het effect kan zijn 
van zo'n programma heeft men gedurende een jaar 
reacties op een toneelstuk over het onderwerp 
geevalueerd. Dit gebeurde bij drie verschillende 
groepen: van kinderen; ouders; ouders en deskun-
digen. In een dertig minuten durend toneelstuk, 
bedoeld om de kinderen te vermaken en te onder-
richten, werden in het verhaal drie soorten aan-
rakingen uitgebeeld: positief, negatief en gedwongen 
sexueel. Het stuk bleek bij alle groepen zeer goed 
ontvangen te zijn. Uit voor en na het toneelstuk 
afgenomen toetsen bleek dat gcen leereffect op-
trad t.a.v. de herkenning van de verschillende soor-
ten contact. Wel werd een leereffect bereikt t.a.v. 
het rapporteren en op de hoogte zijn van het ver-
schijnsel sexueel misbruik door familie en bekenden. 
Met dit onderzoek is aangetoond, dat preventie- 



programma's zinvol kunnen zijn en vrees voor 
afwijzing ongegrond is. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

7 
Bergsma, R. L. en A. Meertens. Van politiecel tot 
Bifirnerbajes; filters in het strafproces. 
Proces. 64e jrg., nr. 12, december 1985, blz. 
331-343 (N.). 

Dit artikel is een ecrste verslag van een onderzoek 
naar de gang van zaken in dc cerste fase van het 
strafproces. Met het onderzoek wordt getracht 
het 'filteringsproces' en de reductie die rich bij 
doze doorstroming voordoen te belichten. De au-
teurs bestudeerden de beslissingsmomenten en de 
daarmee samenhangendc doorstroming van ver-
dachten in de verschillende compartimentcn bin-
flea die eerste fase, zoals politic, het Openbaar 
Ministcrie, Instructie en Raadkamer. Zij maaktcn 
gebruik van gegevens die via de Amsterdamse Piket-
centrale ter bcschikking kwamen. De auteurs zijn 
bij hun onderzoek getroffen door het grotc aantal 

536 	personen dat in de loop van het aanvangsstadium, 
tussentijds worth heengezonden. Hoe verder het 
justitiele proces vordert, hoe zwaarder de beslissin-
gen gaan wegen en hoe minder het aantal justitiabe-
len a fneemt. Het capacitcitsgebrek is een factor die 
een grote invloed heeft op de reductie. De resul- 
ta ten van het onderzock lijken er op te wijzen dat 
het justitie-apparaat meer energie besteedt aan het 
`uitfiltercn' van justitiabelen door tussentijdse been-
rending dan aan het vasthouden van verdachten in 
voorarrest. De auteurs menen dat in plaats van naar 
uitbreiding van celruimte, naar beperking van de 
lange vrijheidsstraffen zou moeten worden gestreefd 
Daarmee zoo meer plaats voor preventief gedeti-
neerden worden gecrceerd. 

8 
Erkelens, C. Beteugeling van computercriminaliteit; 
een terreinverkenning. 
Panopticon, 6e jrg., nr. 4, juli/augustus 1985, blz. 
334-345 (B). 

Met het toenemend gebruik van de computer wordt 
de bescherming van de programma's tegen misbruik 
of diefstal een groot problem. De auteur meent 
dat men bij de computercriminaliteit met een hoog 
dark number rekening moot !louden. Definiering en 
afbakening van het verschijnsel 'olden de auteur tot 
eon indeling in vicr vormen van vermogensdelicten: 
a) waarbij computergegevens onrcchtmatig worden 
veranderd (computermanipulatie); b) onrechtmatig 
worden verkregen en/of gebruikt (computcrspio-
nage); c) worden vernictigd (computersabotage); 
on d) waarbij computertijd onrechtmatig wordt 
gebruikt (tijddiefstal). Aan de basis hiervan liggen 



zes fenomenologisch factoren waarmee rekening 
dient te worden gehouden: de omgeving"waarin het 
misdrijf tot stand komt; de modi operandi; het 
nagestreefde voordeel; de tijdsfactor; de ruimte-
factor; en de dader zelf. Vervolgens gaat de auteur na 
in hoeverre de Belgische wetgeving van toepassing 
is. Hij concludeert voor de bestrijding van computer-
misdrijven de wetgeving ontoereikend is en dient te 
worden aangepast. 
Met literatuuropgave. 

9 
Gabor, T. Incapacitation policies: their applicability 
to the Canadian situation. 
Canadian journal of criminology, 27e jrg., nr. 4, 
oktober 1985, blz. 409-428. 

Omdat een kleine proportie daders verantwoordelijk 
is voor een onevenredig groot aantal misdrijven, 
is in de Verenigde Staten de strategic van selectieve 
uitschakeling ('selective incapacitation') ontwikkeld. 
Dit houdt in dat de betreffende categoric `carriere-
criminelen' gedurende geruime tijd bij wijze van 
preventie uit de maatschappij wordt verwijderd. 
De auteur acht selectieve uitschakeling geen haal-
bare strategic voor Canada. Allereerst omdat het 

537 	potentiele preventieve effect ervan gering is. Dit 
komt onder nicer omdat carriere-criminaliteit 
slecht voorspelbaar is, omdat slechts een klein deel 
van de daders uiteindelijk wordt veroordeeld na 
het plegen van een misdrijf, en omdat anderen de 
plaats in kunnen nemen van de `uitgeschakelde' 
criminelen. Daarbij komt dat selectieve uitschakeling 
negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokken 
daders, voor de verhoudingen met etnische min-
derheidsgroeperingen in de samenleving en voor de 
beheersbaarheid van de pen itentiaire inrichtingen. 
Verder is de strategic in strijd met het principe dat 
de straf volgt op het misdrijf (en Met omgekeerd) 
en dat deze in verhouding moet staan tot de ernst 
van het gepleegde delict. 
Met literatuuropgave. 

10 
Godsland, J. H. and N. G. Fielding. Young persons 
convicted of grave crimes: the 1 933 children and 
young persons act (S.53) and its effect upon - 
children's rights. 	• 
Howard journal of criminal justice, 24e jrg., 
nr. 4, november 1985, blz. 282-297 (GB). 

In Engeland kunnen jeugdigen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan een ernstig misdrijf veroor-
deeld worden tot insluiting van onbeperkte duur op 
grond van sectie 53 van de 'Children and young 
persons act' van 1933. De auteurs gaan na waarom 
daarvan gedurende de jaren 1966-1981 in toene-
mende mate gebruik werd gemaakt. Eerst gaan zij 
in op het wettelijk kader van de wetsbepalingen 
en de practische aspecten van de toepassing. Dan 
bespreken zij de resultaten van een observatie- 
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studio, interviews met eon aantal jeugdigen en met 
de staf van de inrichtingen waar zij werden inge-
sloten, ervaringen met de procesgang en omstan-
digheden van de jeugdigen na de insluiting. Zij 
concluderen dat twee aspecten eon rol spelen in de 
toegenomen tocpassing van het genoemde artikel: 
1) de gevallen zijn relaticf zeldzaam zodat de be-
slissingen niet werden gcnomen op grond van uitge-
breide crvaring met eerdere vergankbare gevallen; 
on 2) de details van de betreffcnde gevallen zijn 
dermate onthutsend dat zij degenen die de beslis-
singen namen cvenzeer schokten als de bevolking 
in het algemeen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Leuw, E. Verkrachtingszaken voor de rechtbank: 
eon kwalitatieve analyse van observatiegegevens. 
Tijdschrift voor criminologic, 27e jrg., julitoktober 
1985, blz. 212-234 (N). 

De auteur gaat in dit artikel in op de resultaten 
van zijn observaties gedurende vier jaar van 48 
rechtszittingen. Centraal staat de vraag op welke 
wijze partijen ter rechtszitting het morele karakter • 
van gebeurtenis en dader construcren on hoe zich dit 
verhoudt tot de door de verdediging gevolgde strate-
gic, de eis on het oordeel van resp. officier en rech- 
ter. Het blijkt dat de constructie plaats vindt binnen 
het kader van eon typologic die impliciet, pragma-
tisch en utilitair van karakter is. In feite is deze 
typologic to beschouwen als con uitwerking van de 
begrippen `ziek', 'sleek' en `normaar. Tijdens 
de rechtszitting is de typering van gebeurtenis 
en dader onderwerp van discussie, de typologie 
zelf nict. Het blijkt dat de strategie van de verde-
diging, cis en oordeel nauw samenhangen met de 
positie in de typologic van gebeurtenis on dader. 
Met literatuuropgave. 

12 
Shapiro, S. P. The road not taken: the elusive path 
to criminal prosecution for white-collar offenders. 
Law and society review, 19e jrg., nr. 2, 1985, 
blz. 179-218 (USA). 

Dit artikel is gebaseerd op eon onderzock van de 
auteur naar de activiteiten van de Securities and 
exchange commission (SEC) in de VS tusscn 1976 
en 1977 en .  op een steckproef van de activiteiten 
van doze instantic tussen 1948 on 1972. Voor-
naamste taak van de SEC is het bestrijdon van 
aandelen-, verzekerings- on andcre fraud; de z.g. 
witte boorden criminaliteit. Hiertoe kan de SEC 
strafrechtelnke, civiele on administratieve actie 
onderncmen. Hoewel de SEC de reputatic heeft 
c.c.a. op krachtige en agressieve wijze aan to pakken, 
blijkt dat in slechts de helft van de door de SEC 
onderzochte gcvallen wettelijke stappen wordcn 
ondernomcn. In 10% van de gcvallen is or sprake 
van eon strafrechtelijke procedure, in 5% van eon 



veroordeling en in 3% van gevangenisstraf. De 
auteur gaat uitgebreid in op een aantal factoren 
die deze resultaten kunnen verklaren. Een daarvan 
is de sociale status van de overtreder. Het blijkt dat 
bij een lagere sociale status eerder sprake is van 
strafrechtelijke vervolging. In die gevallen waarin 
— bij hoge sociale status — tot vervolging wordt 
overgegaan is de ernst van het misdrijf groter dan in 
de lage status groep. Niettemin is de kans op gevan-
genisstraf en de lengte van de straf ongeveer gelijk. 
De auteur besluit met te stellen dat nict slechts 
het topje van de ijsberg, maar ook het onderliggende 
deel verder onderzocht zal moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

13. 
Sullivan, G. R. Fraud and the efficacy of the 
criminal law: a proposal for a wide residual offence. 
Criminal law review, oktober 1985, blz. 616-630 
(GB). 

Uitgangspunt van dit artikel is het feit dat in En-
geland te weinig effectief actie kan worden onder-
nomen tegen de toenemende economischc fraudc 
op grote sehaal. Len van de redenen hiervan is het 
gebrek aan wetsartikelen op grond waarvan een 

539 	vervolging zou kunnen worden ingesteld. Het 
meest gebruikte artikel is de ruim geformuleerde 
'conspiracy to defraud'. Hier zitten echter te veel 
haken en ogen aan voor ecn effectieve strafvervol-
ging op grote sehaal, hetgeen de auteur aan de 
hand van een aantal gevalsbeschrijvingen illustreert. 
Vervolgens doet hij een voorstel voor nieuwe 
wetgeving die vergelijkbaar is met wetten in Canada 
and New South Wales. Essentieel voor de voorge-
stelde wetgeving is dat een individu economisch 
schade lijdt doordat hem onrechtmatig een eigen-
dom of een recht wordt onthouden. De beraamde 
middelen moeten oneerlijkheid (dishonesty) omvat-
ten maar niet per se bedrog. Primair doel van de 
wetgeving zou zijn een mogelijkheid te scheppen 
voor confiscatie van door fraude behaalde winsten 
en compensatie voor het slachtoffer. 
Met literatuuropgave. 

14 
Sutton, J. R. The juvenile court and social welfare: 
dynamics of progressive reform. 
Law and society review, 19e jrg., nr. 1, 1985, 
blz. 107-146 (USA). 

De auteur beoogt het idee te weerleggen dat de 
instelling van jeugdgerechten in de Verenigde 
Staten geschiedde onder invkied van hctzij de 
functionalistische hetzij de sociale beweging. Hij 
suggereert dat de instelling geen inhoudelijke her-
vorming inhield maar op de eerste plaats diende 
om de bestaande middelen van controle over jeug-
digen te legitimeren en uit te breiden. In een be-
sehrijvende analyse van de ontwikkeling wijst de 
auteur op de ambigue aard van het jeugdgerecht 
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als instituut. Vervolgens toont hij door middel van 
eon dynamische analyse aan hoe de instelling van 
jeugdgerechten zich over de verschillende staten 
van Amerika heeft uitgebreid. 
Met literatuuropgave. 

15 
Voorhis, P. van. Restitution outcome and 
probationers' assessments of restitution; the effects 
of moral development. 
Criminal justice and Behavior, 12e jrg., nr. 3, sep-
tember 1985, blz. 259-287 (USA). 

In de morele ontwikkelingstheorie van Kohlberg 
worden drie ontwikkelingsniveaus onderscheiden: 
preconventioneel, conventioneel en postconventio-
neel. Deze niveaus zijn elk in twee stadia onder-
verdeeld. In een onderzoek bij daders die waren 
veroordeeld tot financiele restitutic aan de slacht-
offers van hun misdrijf is nagegaan hoe het morele 
ontwikkelingsstadium de ontvankelijkheid bcpaalt 
voor de verschillende intenties van restitutie. Deze 
intenties zijn bestraffing en afschrikking; schade-
loosstelling ; en rehabilitatie. De onderzockgegevens 
werden verkregen door middel van interviews met 
tot financiele restitu tie veroordeelden en door 
middel van bestudering van dossiers en interviews 
met reclasseringsfunctionarissen. De doclgroep 
voor het onderzoek bestond uit 117 veroordeelden. 
Veroordeelden met een laag moreel ontwikkelings-
niveau bleken vooral het punitieve aspect van de 
restitutie te benadrukken. Voor degenen met een 
hoog ontwikkelingsniveau waren genoegdoening 
aan het slachtoffer en rehabilitatie van mcer belang. 
Door de onderzoeker is ook nagegaan hoe de boven-
genoemde factoren het feitelijk betalingsgedrag 
in-het kader van de restitutie beinvloeden. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

16 
Barry, R. J. Incest, the last taboo. 
International criminal police review, 40e jrg., nr. 
389, juni/juli 1985, blz. 147-160. 

Dit artikel geeft een impressionistisch beeld van het 
incestueuze gezin. Verschillendc vormen van incest 
(door (stief)ouders, brocrs, andere familieleden, 
zowel homosexueel als heterosexueel) worden kort 
beschreven. Het artikel besteedt de meeste aan-
dacht aan de vader-dochter incestrelatic, waarbij 
een karakterisering wordt gegeven van de typische 
gezinssituatie, de eigenschappen van de vader, de 
dodder en de moeder. Ook . wordt aandacht be-
steed aan de fysieke en emotionele gevolgen van 
incest. Tenslotte wordt de vraag gesteld of bestraf-
fing dan wel behandeling van de incestueuze ouder 
het meest doeltreffcnd is. Gevangenisstraf en the-
rapie hebben beide hun voor en nadelen: het eerste 
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werkt vaak ontwrichtend in de toch al zwakke 
gezinssituatic, maar is soms nodig om de ernst 
van het gepleegde fejt te benadrukken. Therapie 
is in vele gevallen een te vrijblijvende vorm van in-
grijpen, maar kan, in combinatie met enige vorm 
van straf, toch succes hebben. Veelbelovend zijn 
behandelingsprogramma's, waarbij de gehele 
gezinssituatie wordt betrokken. Deze bieden meer 
kans op succes dan eenzijdige maatregelen per 
individueel gezinslid, die slechts schuldgevoelens 
bij de andere gezinsleden zullen oproepen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Cohen, L. E., R. L. Kaufman and M. R. Gottfredson. 
Risk-based crime statistics: a forecasting 
comparison for burglary and auto theft. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 5, 1985, 
blz. 445-457 (USA). 

De door de FBI gehantecrde criminaliteitscijfers 
voor de diverse delicten zijn in wezen een verhou-
dingsgetal dat het aantal delicten per honderddui-
zend inwoners aangeeft. De kritiek op deze maat-
staf luidt dat men er aldus van uitgaat dat alle in-
dividuen in gelijke mate zijn blootgesteld aan 
victimisatie. Een alternatieve indicator van het 
criminaliteitsniveau gaat er vanuit dat victimisatie-
risico's ongelijk zijn verdeeld en geeft de cijfers 
in termen van risicogroepen — of objecten, bijv. per 
honderdduizend geregistreerde auto's of per hon-
derdduizend huishoudingen. De bedoeling van de 
auteurs is om de bruikbaarheid van beide benade-
ringswijzen te vergelijken en hun voorspellende 
waarde te toetsen. Zij nemen daarbij ook de invloed 
van enkele mogelijk criminogene factoren in acht: 
bevolkingsdichtheid, de ontwikkeling van de werk-
loosheid en de leeftijdsopbouw. De gegevens die 
benodigd waren voor het opstellen van tijdreeksen 
werden verzameld voor de periode 1947-74 om 
ex—post voorspellingen te doen voor de periode 
1975-79. De cijfers hadden betrekking op inbraak 
en autodiefstal. Opmerkelijk is dat de voorspellende 
waarde van beide benaderingswijzen nagenoeg gclijk 
blijkt te zijn, zij het dat de traditionele methode 
jets nauwkeuriger uitkomt als het om voorspellingen 
gaat. 
Met literatuuropgave. 

18 
Cullen, F. T., J. F. Wozniak and J. Frank. The rise 
of the elderly offender; will a 'new' criminal be 
invented? 
Crime and social justice, nr. 23, 1985, blz. 151— 
165 (USA). 

In de afgelopen jaren is veel aandacht geschonken 
aan bejaardencriminaliteit, een fenomeen dat zcer 
in omvang zou zijn toegenomen. Met behulp van 
criminaliteitscijfers van de FBI heeft de auteur 
onderzocht hoe het criminaliteitspatroon van oude- 
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ren zich de afgelopen 15 jaren in werkclijkheid 
heeft ontwikkeld. Het blijkt dat dc door ouderen 
geplecgde criminaliteit tussen 1967 en 1982 hider- 

' daad stork is toegenomen. Doze toename komt 
echter overeen met de groei van de totale criminali-
teit. In 1982 maakten 65-plussers nog steeds minder 
dan 1% uit van allc gearresteerden. Omdat ouderen 
11,6% uitmaken van de totale bevolking, zijn zij 
duidclijk ondervertegcnwoordigd onder de criminele 
bevolking. Ook het criminaliteitspatroon is gedu-
rondo de onderzochte 15 jaar betrekkelijk consistent 
gebleven. In het licht van doze bcvindingen vindt de 
auteur de aandacht voor het fenomeen van de be-
jaardc crimincel stork overtrokkcn on to vergelijken 
met de overdreven aandacht die vrouwencriminali-
teit heat gekregen. Enkele suggesties ter verklaring 
van do ovcraccentuering van bejaardeneriminaliteit 
worden door hem aangedragcn. 
Met litcratuuropgavc. 

19 
Finn, R. H. and P. A. Fontaine. The association 
between selected characteristics and perceived 
employability of offenders. 
Criminal justice and Behavior, 12e jrg., nr. 3, 
september 1985, blz. 353-365 (USA). 

Om inzicht to krijgcn in de relatic tussen hot stigma 
van delinquent on de kans op work word eon onder-
zoek verricht under 225 studentcn in leidinggevend 
personeelswerk. De studenten moesten de geschikt-
held beoordelon van twintig fictieve sollicitanten 
voor dric startfuncties: inpakker, administratief 
medcwerker en verkoper. De fictieve sollicitanten 
verschilden onderling in drie opzichten: het delict 
waarvan men was vcrdacht, het resultaat van de 
justititile interventie, en het gcslacht. De kandi-
daten voor de verschillende functies moesten wor-
den gerangschikt in volgorde van hun gcschikt-
held voor dc drie functies. De rangordos werden 
per respondent tot con normale verdeling getrans-
formeerd met eon vast gemiddclde on standaard-
deviatie. Op grond hicrvan werden gemiddelde 
plaatsbaarheidsseores berekend voor ieder van de 
fictieve sollicitanten. Het block dat alle sollicitanten 
die als delinquent werden gekarakteriseerd, op de 
arbeidsmarkt worden gediscrimineerd; ook zij die 
niet schuldig waren aan het bewustc misdrijf. De 
mate van discriminatie block niet af to hangen van 
het soort functie waarnaar men sollicitcerde, noch 
van het geslacht, man wel van het type delict en 
van de justitiole reactic. 
Met litera tuuropgave. 

20 
Kallis, M. J. and Iii. Vanier. Consumer shop-
lifting: orientations and deterrents. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 5, 1985, blz. 
459-473 (USA). 	• 

De bedoeling van de auteurs is em con psycholo- 
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gisch profiel te schetsen van de winkeldief en oin op 
basis hiervan een aantal maatrcgelen te formuleren. 
Het onderzock werd gehouden in Californie en 277 
respondcnten, aan wie een vragenlijst was voorge-
legd, werkten er aan mee. Gebruik werd gemaakt 
van Likert-schaaltechnieken en factor-analyse. 
Aan.de respondenten werd ook gevraagd of zij wel 
eens ecn winkeldiefstal hadden begaan. De groep 
winkeldieven wcrd vergeleken met de anderen op 
een aantal attitudes en opvattingen zoals de 
houding t.a.v. winkeldieven, winkeldiefstal, het 
zoeken van sensatie, en overwegingen m.b.t. 
bestraffing, moraliteit en profijtelijk handelen. 
Tevens kondcn de onderzoekers een uitspraak doen 
over de effectiviteit van een aantal maatregelcn. 
Afschrikkingsmiddelen zoals televisiecamera's, 
elektronische beveiliging en bewakingspersoncel 
bleken hoog te scoren. 
Met litcratuuropgave. 

21. 
Kanekar, S., N. J. P. Pinto and D. Mazumdar. 
Causal and moral responsibility of victims of rape 
and robbery. 
Journal of applied social psychology, 15e jrg., 
nr. 7, 1985,'blz. 622-637. 

De auteurs behandclen vier experimentelc onder-
zoeken naar attributie in situaties van roof of 
verkrachting. 240 mannelijke en vrouwelijke stu-
denten (in de laatste twee cxperimenten 240 
uitsluitend vrouwelijke studenten) beoordeelden 
beschreven gevallen van roof of verkrachting met eon 
mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer. 
Vervolgens gaven zij aan: I e) hoeveel jaar gevan-
genisstraf de dader verdiende en 2e) in welke mate 
er sprake was van `eigen schuld' van het slacht-
offer. De onafhankelijke variabelen worden ge-
vormd door: type misdrijf, eerdere ervaring van 
het slachtoffer met het misdrijf en, in de eerste 
twee experimenten de sexe van de proefpersoon en 
in de laatste twee experimenten de mate van iden-
tificatie van de vrouwelijke proefpersobn (objec-
tief of in de huid van het slachtoffer kruipend). 
De belangrijkste hypothese van de auteurs is dat, 
gezien het sexe-gebonden karakter van verkrachting, 
de proefpersonen, i.h.b. de mannen het slachtoffer 
van verkrachting een grotere mate van eigen schuld 
zouden toekennen dan slachtoffers van andere 
misdrijvcn. De resultaten bevestigen deze hypothesc 
niet. Vrouwen kennen langere straffen toe dan 
mannen en verkrachters krijgen langere straffen 
toebedeeld dan rovers (in het bijionder van vrou-
wen, maar 6ok van manrien). Onafhankelijk van 
het type misdrijf zien vrouwen het slachtoffer min-
dcr als zelf schuldig en achten zij het misdrijf waar-
schijnlijker dan mannen. Het lijkt er op dat de 
empathic met het slachtoffer meer wordt bepaald 
door het van hetzelfde geslacht zijn van de proef-
persoon dan door het type misdrijf. 
Met literatuuropgave. 
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22 

Mansel, .1. Gefahr and Bedrolumg? Die Quantitot 
des 'kriminellen' Verhaltens der Gastarbeiternach-
kommen. 
Kriminologisches Journal, 17e jrg., nr. 3, 1985, 
blz. 169-185 (BRD). 

De publieke angst voor de criminele geneigdheid 
van de tweed° en derde generatie gastarbeiders en 
de onderzocksbevindingen, ars zouden doze niet-
Duitse tnensen inderdaad crimineler zijn aangelegd 
dan de doorsnee Duitser, zijn volgens de auteur 
gebaseerd op vooroordelen respectievelijk mctho-
dologisch gebrekkige studies. Bij de tot dusverre 
verrichte onderzoeken is men uitgegaan van verkeer-

de gegevens (aanhoudingscijfers van de politie in 
plaats van veroordelingen door de rechter), heelt 
men de categoric niet-Duitsers niet uitgesplitst naar 
gastarbeiders on andere buitenlanders, on houdt men 
goon rekening met sociaal-economische verschillen 
tussen buitenlanders on de doorsnee Duitser. De 
autcur geeft de resultaten van eon eigen, verbeterde, 
onderzoeksopzet: de statistische gegevens (1977— 
1982) suggereren dat de nakomelingen van Turks° 
en Italiaanse gastarbeiders, met uitzondering van de 
sexuele delicten on beroving, juist minder vaak 
schuldig bevonden worden dan eon vergelijkbare 
groep Duitse jongeren. Opvallend is echter dat dit 
alleen het geval is in progressief geregccrde deelstaten 
van de BRD, on dat het omgekeerde zich voordoet 
in de conservatieve deelstaten. De gegevens zeggen 
dan ook moor over vervolgingsbeleid dan over de 
criminele geaardheid van de verschillende natio-
naliteiten. Dit roept eon aantal belangrijke poli-
tieke vragen op. 
Met literatuuropgave. 

23 
Massey, R. C. and J. McKean. The social ecology of 
homicide: a modified lifestyle/routine activities 
perspective. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 5, 1985, 
blz. 417-428 (USA). 

Tot de factorcn die geacht worden van invlocd to 
zijn op het risico om slachtoffer van moord to 
vvorden behoren persoonlijke kenmerken van het 
slachtoffer on kentnerken van de plaats van het 
misdrijf. De auteurs gaan or van uit dat de kans op 
victimisatie samenhangt met de specifieke 'evens-
stij1 van het slachtoffer. remands leefpatroon stollen 
zij afhankelijk van vier demografische variabelen: 
leeftijd, geslacht, burgerlijke staat on inkomcn. 
Tevens kunnen stedelijke on urbane lokatics gety-
peerd worden naar de kans om daar slachtoffer to 
worden. Meetbare kenmerken hiervan die in relatie 
staan met victimisatie zijn: de huur of de waarde 
van woningen, de bewonersdichtheid van het go-
bled, de aan- of afwezigheid van familiebanden, 
het aantal alleenstaanden on het aantal reegstaande 
woningcn. Het onderzoek word gebaseerd op statis- 
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tische gegevens van het jaar 1980 in Florida in een 
gebied waar toentertijd uitzonderlijk veel moorden 
zijn gepleegd. Gebruikmakend van de multipele 
regressieanalyse konden de auteurs slechts een 
beperkte ondersteuning vinden van het idee dat er 
een positieve samenhang zou zijn tussen enerzijds 
hoge-risico-leefstijlen en hoge-risico-gebieden en 
anderzijds victim isatie. 
Met literatuuropgave. 

24 
Naffin, N. The masculinity-femininity hypothesis: 
a consideration of gender-based personality 
theories of female crime. 
Britisch journal of criminology, 25e jrg., nr. 4, 
oktober 1985, blz. 365-381. 

Het artikel wil een kritisch overzicht geven van 
theorieen over de mogelijke relatie tussen enerzijds 
mannelijke en vrouwelijke persoonlijkheidskenmer-
ken en anderzijds de criminaliteit of de conformi-
teit van vrouwen. Eerst worden de theorieen van 
T. Parsons, G. Grosser en A. Cohen besproken. 
Dan komen meer hedendaagse criminologen aan 
bod zoals M. A. Bertrand, D. Hoffman Bustamante, 
D. Klein, J. Kress en uiteindelijk C. Smart, vier 
bock 'Woman, Crime and Criminology' naar de 
mening van de auteur het incest gedegen en theore-
tisch onderbouwd is. De auteur vindt dat de hypo-
theses uit de verschillende theorieen te weinig wor- 
den getoetst. Pas in 1979 werden voor het eerst 
pogingen hiertoe ondernomen. Een probleem bij 
dergelijk onderzoek is echter een gebrek aan subtili-
teit in de conceptualisering van de begrippen manne-
lijkheid en vrouwelijkheid. De auteur wijt dit aan 
het feit dat deze begrippen abstracties zijn die 
ook door sociale wetenschappers nauwelijks of 
slecht gedefinieerd (kunnen) worden. Zij acht een 
benadering vanuit theorieen over sociale conditione-
ring en sociale con trole zinvoller — en minder 
gevaarlijk — dan die vanuit theorieen over persoon-
lijkheidskenmerken. 
Met literatuuropgave. 

25 
Pease, K. Obscene telephone calls to women in 
England and Wales. 
Howard journal of criminal justice, 24e jrg., 
nr. 4, november 1985, blz. 275-281 (GB). 

In 1982 werd in het British Crime Survey aan 5850 
vrouwen de vraag gesteld of zij het afgelopen jaar 
lastig waren gevallen met obscene telefoontjes. Dit 
bleek bij ongeveer tien procent het geval te zijn. 
lets nicer dan de helft daarvan overkwam het meer- 
dere malen. Vooral jonge vrouwen (16-30 jaar) 
en die van middelbare leeftijd (31-60 jaar) en/of 
alleenstaande e.g. gescheiden vrouwen en/of zij 
die in het centrum van de grote steden wonen, 
werden het slachtoffer. Voorts blijkt het ontvangen 
van dergelijke telefoontjes samen te gaan met angst 
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oni het slachtoffer to worden van inbraak als men 
van huis weg is. sexuele delicten en straatroverij 
maar niet van anderc delicten. De auteur meent 
dat de gegevens crop wijzen dat de bellcrs veclal 
bekenden zijn van hun slachtoffer en doet daarom 
de suggestic bet onderzoek uit te breiden naar 
vrouwen die niet in de telefoongids staan. 
Met literatuuropgave. 

26 
Robinson, C. Criminal justice research: two com-
peting futures. 
Crime and social justice, nr. 23, 1985, blz. 101— 
128 (USA). 

Het Westerse denken bevindt zich op een twee-
sprong, waarbij twee wereldvisies elkaar becon-
curreren. In de eerste visie words het leven be- 
heerst door economische wedijver. Technologische 
ontwikkeling maakt verder eon onbegrensde voor-
uitgang mogelijk en wenselijk. Het denken dat deze 
wereldvisie kenmerkt, is fragmentarisch en analy-
tisch, terwijI in het onderzoek de nadruk vvordt 
gelegd op kwantificering. De tweede alternatieve 
kver el dvi sic gaat uit van eon wereld die onder moor 
wordt gekenmerkt door decentralisatie, door parti-
ciperende democratic, door eon geringer accent op 
de markteconomie en doordat relatienetwcrken 
hierarchieen vervangen. Synthetisch in plaats van 
analytisch denken staat bier voorop. De auteur 
gaat op verschillende aspecten van met name doze 
laatste wereldvisie in. Hij pleit your con holistische 
benadering bij het wetenschappclijk onderzoek in 
het justitiele veld. Dat onderzoek zou zich printair 
moeten richten op het functionercn van de huurt-
gemeenschap en mocten bijdragen aan de wederop-
bouw daarvan. 
Met literatuuropgave. 

27 
Sheley, J. F. and K. D. Bailey. New directions for 
anti-theft policy: reductions in stolen goods 
buyers. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 5, blz. 
399-415 (USA). 

Volgens de autcurs zou het aantal diefstallen ge- 
reduceerd kunnen worden door het aantal kopers 
van gestolen goederen to doen afnemen. Diefstal 
zien zij in termen van eon marktrelatie waarbij 
manipulatie van de vraag van invloed kan zijn op 
het aanbod van gestolen goedcren. De vraagzijde van 
doze markt kan in principe worden beinvloed 
door (1) motivationele factoren m.b.t. de koop van 
gestolen good, (2) de aanwezighcid van sancties, 
(3) morel° overwegingen en (4) de mogelijkheid 
om gestolen good to kopen. De resultaten werden 
verkregen door de antwoorden van 300 studenten 
on middelbare scholieren op con gcstandaardiseerde 
vragenlijst to analyseren met schaal- on regressie- 
technieken. Aan hen word tevens de vraag gestcld 
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hoeveel gestolen waar zij in de afgclopen zes 
maanden hadden gekocht. De auteurs concluderen 
dat alleen cen moreel appel aan de potentiele 
kopers nog een mogelijkheid vormt het delict heling 
aan te pakken. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

28 
Foundations the of parole in California; by Sh. L. 
Messinger, J. E. Berecochea, D. Rauma et al. 
Law and society review, 19e jrg., nr. 1, 1985, 
blz. 69-106 (USA). 

In een historische terugblik wordt uiteengezet hoe 
de voorwaardelijke invrijheidstelling ('parole') in 
California is ontstaan en haar momentane functie 
krecg. In 1893 werd de vervroegde invrijheidstel-
ling ingesteld met het oog op de mogelijkheid tot 
elemen tie van alleen excessief zwaar gestraften. 
Door een snelle groei van de gevangenispopulatie 
kwam daar echter een tweede doe bij, nl. het 
terugdringen van het capaciteitstekort. Met de 
aanstelling van speciale toezicht houdende ambte-
naren groeide een derde doe, nl. de resocialisatie 
van ex-gedetineerden. Gezien het feit dat thans 
de resocialisatiedoelstelling grotendeels weer plaats 
heeft gemaakt voor de toezichtfunctie met het 
oog op de openbare veiligheid, ach ten de auteurs 
de ontwikkelingen in de doelstelling en functie , 
van de vervroegde invrijheidstelling nog niet afge-
rond. 
Met literatuuropgave. 

29 
Whitehead, J. T. and C. A. Lindquist. Job stress and 
burn-out among probation/parole officers. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 29e jrg., nr. 2, 1985, 
blz. 109-120 (USA). 

De 'auteurs deden bij reclasseringsambtenaren een 
onderzoek naar het v6Orkomen van stress en burn-
out, een syndroom van emotionele uitputting en 
cynisme dat voorkomt bij mensen wier werk in 
essentie bestaat uit betrokkenheid bij de problema-
tiek van anderen die hun clienten zijn. Op den duur 
zijn ze niet mcer opgewassen tegen de persoonlijke 
zorg en betrokkenheid die van hen wordt gevergd. 
De auteurs stelden met behulp van bestaande 
operationalisaties van de begrippen en (sub)vragen-
lijsten een vragenlijst samen om arbeidsstress en 
burn-out te bepalen. Hierbij werden onder nicer 
ook betrokken rolconflicten, betrokkenheid bij 
beslissingen en sociale ondersteuning. De vragen-
lijst werd in mei 1984 per post verspreid onder 
alle reclasseringsambtenaren in Alabama. De 
respons was 86,4%. 49% van de ambtenaren bleek 
hun werk als meer dan gemiddeld stresserend te 



beschouwen. 10 tot 20%gaf aan regelmatig emo-
tionelc uitputting en depersonalisatie te ervaren. 
Rolconflicten bleken hierbij een ongunstige invloed 
te hebben. De auteurs citeren onderzoek van Cheek 
en Miller, die vonden dat cen hoge arbeidsstress 
leidt tot huge echtschcidingspercentages en ern-
stige gczondheidsproblcinen. Zij doen enige aanbe-
velingen voor het venninderen van de kans op 
stress en burn-out. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

30 
Bakker, F. A. M. en M. J. Winkels. Beklagrecht 
voor ter beschik king gestelden. 
Rechtshulp, nr. 11, november 1985, blz. 5-16 (N). 

Voorjaar 1985 verscheen het interimrapport van de 
Commissie Rechtspositie ter beschikking gestelden. 
Hierin worden de contouren geschetst van een 
rechtspositieregeling voor ter beschikking gestelden 
inzake het verblijf in die inrichting. De auteurs 
gaan in dit artikel vooral in op de vraag vat het 

.548 	rapport betekent voor dc formele rechtspositie van 
de ter beschikking gestelde. Zij bespreken een aantal 
materiele rechten die in het voorstel de ter beschik-
king gestelde worden toegekend, en de mate van 
rechtsbescherming tcgen inbreuken op deze rechten. 
Tevens besteden zij aandacht aan de mogelijkheden 
van rechtshulpverleners voor bijstand aan him 
clienten. Zij menen dat met het interinirapport 
cen belangrijke stap gczet is op wcg naar formali-
sering en institutionalisering van de interne rechts-
positic van de ter beschikking gestelde. Toch 
=nen zij dat de voorstellen niet vet genoeg gaan. 
Zo zijn bij eon aantal materiele rechten de gronden 
waarop inbreuken mogelijk zijn te algemeen en te 
ruim geformulecrd. Er zijn bij sommige inbreuken 
op materiele rechten slcchts bcperkte beklagmoge-
lijkheden aanwezig. De Commissie van Toezicht 
is volgens de auteurs niet de meest aangewezen in-
stantie bij de externe bemiddeling van grieven. Zij 
hopen dat bet eindrapport van_ de Commissie boven-
genoemde leemtes zal wegnemen. 

31 
Johnson, S. A. and R. E. Anderson. Development 
of scales to measure sexual agressives. 
International journal of offender therapy and com-
parative criminology, 29e jrg., nr. 2, 1985, 
blz. 121-134 (USA). 

De auteurs hebben getracht om op basis van een 
door Thorne c.s. geconstrueerde vragenlijst betref-
fende opvattingen over scxualitcit (Thorne's Sex 
Inventory) een instrument te ontwikkelen dat een 
sexueel agressieve attitude zou kunnen onderschei-
den van een normal° (Sexual Psychopathology 
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Scale (SPS)). Zij onderzochten in hoeverre 
sexuele frustratie en onaangepastheid en sexuele 
beheersing (twee subschalen van het instrument van 
Thorne) constructvaliditeit bezitten en sexuele 
psychopathologic kunnen opsporen. De SPS werd 
afgenomen op 39 studenten en 30 ter beschikking 
gestelden met sexuale problematiek, die poliklinisch 
werden behandeld. Twee-derde van deze groep had 
kinderen aangerand, een-derde was verkrachter en/ 
of exhibitionist. Een nevendoelstelling van het 
onderzoek was om na te gaan hoe verfijnd de vragen-
lijst kan discrimineren. Het bleek inderdaad mogelijk 
sexuele psychopathologic op te sporen. Ook ver-
fijnde dsicriminatie bleek in principe mogelijk. De 
metingen van de psychopathologische dimensies die 
het responsprofiel van sexueel agressieven kenmer-
ken, lijkt voor verdere ontwikkeling vatbaar. 

Kinderbescherming 

32 
Bazemore, G. Delinquent reform and the labeling 
perspective. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 2, juni 
1985, blz. 131 - 170 (USA). 

De auteur onderzoekt in dit artikel in welke mate 
delinquent gedrag of juist het stoppen met delin-
quent gedrag ('reform') vanuit de labeling-theorie 
kan worden verklaard. 'Labeling' zou via processen 
van internalisatie leiclen tot een verandering van 
identiteit. De auteur toetst deze veronderstelde 
identiteitsverandering door twee soorten van labe-
ling te onderzoeken: labeling door contact met de 
kinderrechter en labeling door de school. Hij maakt 
gebruik van gegevens van 229 mannelijke delinquen-
ten, verzameld gedurende 15 jaar vanaf de adoles-
centie. D.rri.v. partiele correlaties toetst de auteur 
de volgende hypotheses over identiteitsverandering: 
het labeling-proces wordt gemedieerd door a) 'de- 
linquente identiteie bij labeling door contact met de 
kinderrechter en door b) gevoel van eigenwaarde 
(positief of negatief) bij labeling door de school. 
Beide hypotheses worden niet bevestigd; ook bij 
constant blijven van dcze identiteitsfactoren blijft 
een relatie bestaan tussen labeling en het stoppen 
met delinquent gedrag. Ook een anderc hypothese, 
n.m. dat deze relatie kan worden verklaard uit 
antecedente factoren (delinquente gerichtheid 
en ernst van het vergrijp), kan niet worden beves-
tigd. De auteur bespreekt een alternatieve inter-
pretatie van deze resultaten, die er op neer komt 
dat labeling niet zozeer gevolgen heeft voor de 
identiteit van de delinquent, maar veeleer voor de 
perceptie van dit gedrag door autoriteiten. Ten-
slotte geeft de auteur enkele suggesties voor verder 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 
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33 
LaGrange, R. L. and H. R. White. Age differences 
in delinquency; a test of theory. 
Criminology; an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 1, februari 1985, blz. 19-45 (USA). 

Veel delinquentietheorieen houden volgens de au-
teurs te weinig rekening met het feit dat de adoles-
centie voor jongeren juist een periode van ingrij-
pende structurele en persoonlijkc veranderingen is. 
Verschillende leeftijden zouden wel eens ieder hun 
eigen criminogene factoren kunnen hebben, en de 
vraag is aan de ordc in hoeverre eon theorie dat 
allemaal kan omvatten. In dit onderzoek wordt na-
gegaan in hoeverre de sociale-controletheorie bij 
verschillende leeftijdsgroepen evenveel voorspellings-
kracht heeft. Pad-analyse op de gegevens, verkregen 
uit een vragenlijst/interview onderzoek bij 341 man-
nelijke adolescenten uit New Jersey , geeft aan dat 
inderdaad bepaalde componenten van de theorie 
meer of minder belangrijk zijn in de verschillende 
leeftijdsfasen. Zo blijkt de relatie met de ouders en 
de binding met de school, vooral bij 15-jarigen een 
belangrijke voorspeller van crimineel gedrag en veel 
minder bij 12-jarigen en 18-jarigen. Daarentegen is 
de aanwczigheid van criminele vrienden een belang-
rijker voorspeller bij de 12-jarigen en de 18-jarigen 
dan bij de 15-jarigen, terwij1 de voorspellende 
waarde van de sociaal-economische status van het 
gezin groter wordt, naarmate de adolescent oudcr 
wordt. Voorzichtigheid is dus geboden bij de veron-
derstelling dat delinquentietheorieen zich laten gene-
raliseren naar jongeren van verschillende leeftijden. 
Met literatuuropgave. 

34 
Salter, A. C., C. M. Richardson and S. W. Kairys. 
Caring for abused preschoolers. 
Child welfare, 64e jrg., nr. 4, juli-augustus 1985, 
biz. 343-356 (USA). 

De schadelijke invlocd van misbruik en verwaarlozing 
op de ontwikkcling van jonge kinderen, die nog nict 
naar school gaan, wordt in dit artikcl besproken. De 
auteurs noemen eon aantal gevolgen van fysiek en 
emotioneel misbruik, zoals het ontstaan van een 
achterstand in de lichamelijke, motorische en ver-
standelijke ontwikkeling. Ook op het gebied van de 
spraak, het gevoelsleven en het gedrag heeft dit 
gevolgen. Zij geven richtlijnen voor hulpverlening - 
en intensieve begelciding, vergezeld van praktische 
aanwijzingen aan de hand van voorbeelden. Hierbij 
word t ungegaan van eon stimulerende, geleidelijk 
verlopende benadering, die gecn angst- of schuldge-
voelens mag oproepen. Men moet de positieve 
elementen in het gedrag van het kind naar vorcn 
halen; het hulp geven bij het maken van keuzes; 
de assertiviteit bevorderen, maar ook duidelijk 
grenzen van acceptabel gedrag aangeven en geleide-
lijk aan bepaalde vaardigheden leren. Gestructu-
reerde hulp is nodig om bet leerproces zo effectief 

I 
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mogelijk te laten verlopen, het wantrouwen van 
deze kinderen t.o. hulpverlening te verminderen en 
goede relaties met verzorgers en leeftijdgenoten 
weer op te bouwen. 	 • 
Met literatuuropgave. 

35 
Simone, M.V. Group home failures in juvenile 
justice: the next step. 
Child welfare, 64e jrg., nr. 4, juli-augustus 1985, 
blz. 357-366 (USA). 

In de jaren zeventig ging men steeds meer de nadruk 
leggen op het ontwikkelen van programma's voor 
open leefgemeenschappen ten behoeve van jeugdige 
status-offenders als alternatief voor gesloten inrich-
tingen. Dit bleek niet steeds een succes te zijn, ter-
wijl tevens de roep om strengere maatregelen weer 
sterker aan het worden is. Om na te gaan vat de ge-
volgen zijn van een mislukte plaatsing in een open 
inrichting werd van 1979-1982 onderzoek gedaan 
in twee jongcns- en een meisjestehuis voor de leef-
tijdscategorie van 14-17 jaar. Uit de resultaten 
blijkt, dat een derde van de plaatsingen mislukte 
en alsnog in een gesloten inrichting terecht kwam. 
Bij plaatsingen in open tehuizen wordt vaak meer 
gelet op soorten overtredingen dan op de behoefte 
van de betrokkene. Niet voor ieder is zo'n plaatsing 
geschikt. Er is meer differentiatie van programma's 
nodig, waarbij rekening gehouden moet worden met 
factoren als persoonlijke eigenschappen en sociale 
achtergronden van de jongere. Een geschikt finan-
cieringssysteem moet bovendien de neiging om 
moeilijke gevallen te weren, tegengaan. 
Met literatuuropgave. 

36 
Thornberry, T. P., M. Moore and R. L. Christenson. 
The effect of dropping out of high school on sub-
sequent criminal behavior. 
Criminology; an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 1, februari 1985, blz. 3-18 (USA). 

Dit onderzoek gaat na wat het effect is van voortijdig 
schoolverlaten op crimincel gedrag daarna. Twee 
gangbare theoretische inzichten doen tegengestelde 
voorspellingen: de strain-theorie suggereert dat 
schoolverlaters juist minder delinquent zouden moe-
ten worden, omdat ze dan verlost zijn van de frustra-
ties ten gevolge van chronisch falen op school. De 
sociale-controletheorie daarentegen voorspelt dat ze 
juist delinquenter zouden moeten worden omdat ze 
zich aan institutioneel toezicht onttrekken. Het 
onderzoek, een longitudinale analyse van een steek-
proef van 975(10%) mannen uit een geboortecohort 
uit het jaar 1945 in Philadelphia (uitgebreid met 
interviewgegevens), geeft aan dat schoolverlaters 
relatief meer criminele handelingen verrichten dan 
niet-schoolverlaters, zowel op korte als op lange ter-
mijn. De resultaten ondersteunen dus de sociale-
controletheorie. In tegenstelling tot eerder verricht 



552 

onderzoek is bij dc analyse nu wel gecontroleerd 
voor leeftijd, sociaal-economische klasse, arbeidspo-
sitie en huwelijkse staat. 
Met literatuuropgave. 

Potitle 

37 
Blonk, G. De effectiviteit van het recherchewerk 
een generale taakstelling. 
Tijdschrift voor Politie, 47e jrg., nr. 10, oktober 
1985, blz. 461-469 (N). 

In dit artikel wordt door de auteur o.a. de vraag ge-
steld hoe de generale taakstelling van het politiebe-
drijf zich verhoudt tot de bij de bestrijding/beheer-
sing van de (kleine) criminaliteit nodige efficiency. 
Dc auteur schetst in het kort eon aantal ontwikke-
lingen waarmee werd bcoogd de effectiviteit van het 
politiewerk to verhogen. Hij beschrijft vervolgens eon 
aantal vormen van politieel/strafrechtelijk reageren 
op criminaliteit on onderscheidt eon drietal velden 
die bij het streven naar effectiviteitsverhoging de 
aandacht vergen. Aan de hand hiervan laat hij eon 
aantal resultaten van onderzoek de revue passeren. 
Hij concludeert dat or nog onvoldoende zieht is op 
de total° politiele bijdrage in het geheel van straf-
rechtelijk en bestuurlijk reageren op criminaliteit. 

38 
Davies, G. and A. Milne. Eyewitness composite 
production: a function of mental or physical rein-
statement of context. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 2, juni 
1985, blz. 209-220 (USA). 

Het vermogen van ooggetuigcn zich eon incident on 
de daarbij betrokkene(n) to herinneren kan positief 
worden beInvloed door de context van het gebeurde 
zo good mogelijk to reconstrueren. In dit (labora-
torium-)experiment onderzocken de auteurs de af-
zonderlijke on gecombineerdc invloed van twee fac-
toren, m.n. wel of goon fysieke reconstructie van de 
context (zelfde ruimte) on wel of goon mentale 
reconstructic van de context d.m.v. geleide herinne-
ring'. Vier groepen van elk acht vrouwelijke proof-
personen (huisvrouwen) werden tijdens het invullen 
van een vragenlijst `gestoord' door eon hiertoe 
geinstrucerde student° die lets had laten liggen'. Na 
eon week word proefpersonen gevraagd of zij ten 
eerste de uiterlijke kenmerken van doze studente 
konden beschrijven on ten tweede of zij de studente 
uit eon verzameling van twee drie jaar oude foto's 
konden herkennen. Dc resultaten: mentale recon-
structie blijkt de prestatie m.b.t. de °erste taak 
(beschrijving, op basis waarvan eon portret van deze 
studente kan worden samengesteld) positief to beln-
vloeden. Dit geldt, zij het in mindere mate, ook voor 
ruimtelijke reconstructie. De prestatie is het grootst 



in de conditie met zowel ruimtelijke als mentale 
reconstructie; het verschil met ruimtelijke of mentale 
reconstructie alleen is echter niet significant. M.b.t. 
de tweede taak (herkenning in foto-archief) vonden 
de auteurs geen significante verschillen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Engelen, L. A. M. van. Over het ongewenst selectief 
repressief optreden van politieagen ten. 
Tijdschrift voor de politie, 47e jrg., nr. 11, november 
1985, blz. 517-522 (N). 

Uit voornamelijk Angelsaksisch gedragswetenschap-
pelijk onderzoek gedurende de laatste tien jaar naar 
de persoonskenmerken en het gedrag van politic-
agenten in functie, komt een vaak autoritaire en 
conservatieve houding naar voren die leidt tot repres-
sief, selectief en bevooroordeeld optreden t.o. het 
publiek, met name waar het minderheidsgroeperin-
gen en alternatieve jongeren betreft. Er worden ver-
schillende verklaringen gegeven voor dit verschijnsel. 
Volgens aanhangers van de afkomsttheorie is de 
agent doorgaans aflcomstig uit een traditioneel en 
autoritair ingesteld gezin met een lage sociaal/econo-
mische status. Recent onderzoek spreckt dit echter 

553 	tegen. Meer steun wordt in Nederland gevonden voor 
de zgn. socialiseringstheorie. De genoemde houding 
en gedrag van de agent hangen vooral samen met de 
verwachte beroepsrol en de heersende instating 
binnen het korps, waartoe men behoort en dit on-
danks een aanvankelijk tolerantere houding, ontwik-
keld tijdens de basisopleiding. Met verwijzing naar 
het onderzoek van Koppelaar pleit de auteur in dit 
verband voor een goede begeleiding van beginnende 
agenten. Men zal hen al tijdens de primaire opleiding 
moeten confronteren met het gedrag van echte' 
burgers. 

40 
Haar, W. ter. De voorbeeldfunctie van de Utrechtse 
kinderpolitie. 
Jeugd en samenleving, 15e jrg., nr. 11, november 
1985, blz. 769-780 (N). 

Steeds meer kinderen komen op steeds jongere leef-
tijd in aanraking met de politic. Zij nemen bijna de 
helft van de kleine criminaliteit voor hun rekening. 
De kinderpolitie heeft een belangrijke taak bij de 
voorkoming en afhandeling van de criminaliteit on-
der jongeren tot 18 jaar. Een juiste aanpak kan be-
slissend zijn voor de toekomst van de jongere. Na 
een historisch overzicht van het ontstaan van de 
kinderpolitie en een bespreking van haar werkwijze 
in het algemeen, beschrijft de auteur hoe men in 
Utrecht te werk gaat. De Utrechtse politic streeft 
via een kindgerichte, individuele benadering, waarbij 
de hele leefsituatic van het kind in ogenschouw ge-
nomen wordt naar een positieve gedragsverandering. 
Zij wil meer de nadruk leggen op hulp dan op straf. 
Indien nodig worden andere hulpverleningsinstanties 
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erbij betrokken. De auteur getuigt ten slotte van de 
zorg die or bij do Utrechtse kinderpolitie heerst over 
eon mogclijke reorganisatie die, naar men in Utrecht 
vreest, ten kostc zal gaan van eon juistc behandeling 
van kinderen. 

41 
Knibbeler, J. M. H. Hypnoseverhoren in Nederland. 
Algemcen politicblad, 134c jrg., nr. 19, september 
1985, blz. 435-442 (N). 

Van 1977 t/m 1984 word door de politic in Neder-
land in 45 govallen van crnstige misdrijvcn gebruik 
gemaakt van verhoor van getuigen onder hypnose. 
Dit word steeds uitgevocrd door de in 1985 over-
leden psychiater H. H. Kloos. In dit artikel wordt 
eerst eon door Kloos gchouden referaat, waarin hij 
het gebruik van hypnose door justitie in Nederland 
bespreekt, weergegeven. Vervolgens wordt een evalu-
atieve enquete over dc rcsultaten van hot verhoor 
onder hypnose besproken. Doze enquOte, die door 	• 
Kloos was begonnen, is ten slotte door de auteur 
voltooid. In een derde van de gevallen blijkt verhoor 
onder hypnose to hebben bijgedragen tot het op-
lossen van de misdaad. De casuistiek van doze ge-
vallen wordt beschreven. De auteur noemt verder 
eon aantal voorwaarden voor het verantwoord toe-
passen van hypnose als justitiecl middel: uitsluitend 
cen ervaren psychiater mag dit uitvocren; dc mode-
werking van de getuige moet vrijwillig zijn (met in 
achtneming van de plicht om voor de rechter te ver-
schijnen en de waarheid to spreken); als cen getuige 
tot verdaehte wordt, mag goon hypnose worden 
tocgepast; reeds verkregen gegevens moeten vernie-
tigd worden (in Nederland hocft nicmand tegen 
zichzelf te getuigen). 

42 
Plocg, H. M. van der on R. P. Kalshoven. Vragen-
lifst hulpmiddel btf meten van politiestress. 
Algemeen Politicblad, 134e jrg., nr. 18,31 augustus 
1985, blz. 411-415 (N). 

Politiefunctionarissen zijn in hun beroep aan stress 
blootgesteld. Oorzaken hiervan zijn: 1) het gevaar-
lijke work; 2) de structuur van het politie-apparaat; 
en 3) hot gebrek aan steun ondcrling en van buiten-
af. In de VS heeft Spielberger eon vragenlijst ont- 
wikkeld mu dc mate van stress to kunnen meten. 
&working hiervan voor Nederland leiddc tot dc 
Wragenlijst Politiestress' (van dcr Ploeg, 1984). 
Hierbij wordt gevraagd om van zestig situaties aan to 
geven hocveel stress ze veroorzaken on hoe vaak ze 
voorkomen. De autcur vergeleck de op doze wijze 
verkregen gegevens uit de VS met de Nederlandse, 
waarbij voor de laatste weer onderschcid wordt 
gemaakt tussen politicfunctionarisscn en leerlingen 
van de politicschool. Het blijkt dater opmerkelijk 
wcinig verschil bestaat tussen de gegevens uit de VS 
on Nederland. Sommige situatics worden duidclijk 
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anders beoordeeld naarmate men meer ervaring 
heeft. Situaties die ecn grote mate van dreiging met 
zich meebrengen, met name confrontatie met de 
dood, blijken voor alle groepen veel stress op te 
leveren; situaties die een grote druk met zich mee-
brengen, geven vooral door hun frequentie aanlei-
ding tot stress (veel papierWerk, onregelmatige 
diensten). Een derde groep, die berust op gebrek 
aan steun, ligt tussen de twee andere in. De vragen-
lijst is een nuttig hulpmiddel bij stressmanagement. 
Met literatuuropgave. 

43 
Smit, J. J. Opvang en hulpverlening slachtoffers 
sexueel geweld. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 19, september 
1985, blz. 443-444 (N). 

De laatste jaren wordt van verschillende kanten aan-
gedrongen op een betere opvang door de politie van 
slachtoffers van sexueel geweld. Dit wordt o.m. be-
reikt door een speciale cursus voor personeel van 
de zedenpolitie aan de rechercheschool in Zutphen. 
De capaciteit hiervan is echter nog niet voldoende. 
De auteur beschrijft een alternatief dat in Hilver-
sum werd georganiseerd: het opzetten van een in-
terne cursus van vijf dagen voor de vrouwelijke 
leden van de afdeling algemene dienst, om hen beter 
toe te rusten voor de opvang van verkrachtings-
slachtoffers. De inhoud van deze cursus wordt be-
sproken. 

44 
Strayer, M. A. Politie en afnemende criminaliteits-
beheersing; helpt niets echt of is er nog perspectief 
op herstel? 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., nr. 9, september 
1985, blz. 369-389 (N). 

Naar aanleiding van de regeringsnota `Samenleving 
en criminaliteit' merkt de auteur op dat hierin ten 
onrechie nauwelijks aandacht wordt besteed aan de 
mogelijkheden om door kwalitatieve en kwantita-
tieve veranderingen bij de politiekorpsen, het niveau 
van de criminaliteit te beinvloeden. Op grond van de 
weinig hoopgevende bevindingen in het WODC-
rapport Tolitiele misdaadbestrijding' lijkt het crop 
dat de politie min of meer is afgeschreven als middel 
om ernst en omvang van het criminaliteitsprobleem 
aan te pakken. De auteur stelt echter dat er wel 
degelijk aanknopingspunten zijn voor veranderingen 
in werkwijze en organisatie van de korpsen, die 
perspectief bieden op herstel van het aandeel van de 
politic in de sociale beheersing van de criminaliteit. 
Tot nu toe is er te weinig aandacht geweest voor het 
innovatievermogen van de politie: het gebrek hier-
aan heeft een succesvolle implementatie van het 
wijkteam concept ver.hinderd. Voordat de vraag naar 
de effectiviteit iiberhaupt aan de orde kan komen, 
dient men zich af te vragen of de politie-organisatie 
wel de geeigende veranderingsstrategie hanteert. Er- 
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varingen binnen het Haarlemse wijkteamproject, 
zowel op het punt van de veranderingsaanpak als 
op het punt van de invulling van het concept, zijn 
ten aanzien van het slachtofferschap en de onveilig-
heidsgevoelens duidelijk hoopgevender dan die van 
de WODC-experimenten. 
Met literatuuropgave. 

45 
Stiimper, A. Die leidige Diskussion um den UCA. 
Kriminalistik, 39e jrg., or. 6/7, juni/juli 1985, blz. 
293-294 (BRD). 

De auteur is deelstaatpolitiepresident to Stuttgart. 
Hij constateert dat de discussie over moderne politic-
technieken zich afspeelt op een politiek-ideologisch 
niveau in het spanningsveld liberalisme-socialisme. 
Tot zijn spijt is de zakelijkheid daarbij vaak ver te 
zoeken. Een geliefd onderwerp van discussie is de 
undercover agent. Hiervan bewcert de auteur dat 
deze in de Bondsrepubliek in feite niet voorkomen, 
doch wel `verdeckte Ermittler'. Hij noemt een aan-
tal kenmerken waarin de undercover agent zich van 
`verdeckte Ermittler' onderscheidt. Kenmerken die 
overigens ten dele corresponderen met de richtlij-
nen voor UCA-operaties zoals Warner die geeft in 
zijn artikel 'Vie! Spielraum' (zie exc. nr . 47). Volgens 
de auteur vereist de bestrijding van de zware, georgani-
seerde criminaliteit, die hij een bedreiging voor de 
samenleving noemt, bijzondere methoden. Deze 
hoeven geen bedreiging VOCK de rechtsstaat te zijn. 

46 
Walker, D. B. and P. C. Kratcoski. Cross-cultural 
perspective on police values and police-community 
relations. 
Criminal justice review, 10e jrg., nr. 1, lente 1985, 
blz. 17-24 (USA). 

De autcurs hebben met behulp van een subjectieve-
waardenschaal (Rokeach Value Survey) de attitudes 
(o.a. t.a.v. minderheden) van politiemensen in 
Detroit en Toronto gemeten en vergeleken. Op deze 
wijze is de hypothese onderzocht dat spanningen in 
de relatie politie—publiek vooral het gevolg zijn van 
de individuele waarden van de politiebeambte. Op 
basis van deze hypothese kan venvacht worden dat 
de waarden, gemeten in Detroit, een stad waar grote 
spanningen heersen tussen politic en publiek, signi-
ficant zouden verschillen van de resultaten uit 
Toronto, waar deze spanningen nauwelijks bestaan. 
Alleen op het criterium `eerlijkheid/recht door zee' 
block eon significant verschil te bestaan: In Toronto 
word eerlijkheid veel centraler gesteld. De auteurs 
beweren dat op grond van het onderzoek gesteld 
kan worden dat de wijze waarop het politie-apparaat 
georganiseerd is (zeer expliciete aandacht voor het 
contact met het publiek waarbij onderscheid ge-
maakt wordt tussen bevolkingsgroepen) en de cultu-
rele traditie (het respect voor de politic is in Canada 
veel groter), belangrijke verklarende factoren zijn. 
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Ook de beleving van de gevaarlijkheid van het werk 
bleek bepalend (minder gevaarlijk, beter contact). 
Bij de bespreking worden diverse socialisatie-
theorieen toegepast. 
Met literatuuropgave. 

47 
Warner, J. Viel Spielraum. Der Einsatz von Under-
cover agents in den USA. 
Kriminalistik, 39e jrg., nr. 6/7, juni/juli 1985, 
blz. 291-293 (BRD). 

Over het gebruik van undercover agenten bestaan 
volgens de auteur (gevolmachtigde van de ambassade 
der VS in Bonn) veel misverstanden, niet slechts bij 
het grote publiek, maar ook bij de politie. Dit geldt 
vooral voor Europa, waar volgens de auteur in veel 
landen de inzet van undercover agenten niet is toe-
gestaan. (Overigens wordt deze opvatting voor wat 
betreft de Bondsrepubliek door B. Wehner in een 
ingekaderd artikel bestreden). Teneinde dezc mis-
verstanden uit de weg te ruimen gaat de auteur in 
op de praktijk van operaties met undercover agen-
ten in de VS. Hij geeft voorts een aantal grond-
regels die daarbij in acht genomen moeten worden. 
Volgens de auteur worden in Europa, na aanvanke-
lijke weerstanden, undercover technieken — te-
recht — steeds vaker toegepast. Voor rechtbanken 
hoeft dit geen problemen op te leveren en het 
publiek verwacht niet anders dan dat de politic in 
haar strijd tegen de misdaad van zulke methoden 
gebruik maakt. 

48 
Wieczorek, E. Ultima ratio: der agent provocateur. 
Kriminalistik, 39e jrg., nr. 6/7, juninuli 1985, 
blz. 288-291 (BRD). 

Bij de bestrijding van de handel in verdovende mid-
delen en andere vormen van georganiseerde mis-
daad wordt de z.g. undercover agent steeds belang-
rijker. De auteur behandelt een aantal problemen 
die uit deze ontwikkeling voortvloeien. In dit ver-
band gaat hij in op de volgende drie vragen: le) Wie 
of wat is een undercover agent? 2e) Waar ligt de 
grens van het toelaatbare bij dc inzet van de under-
cover agent? 3e) Welke zijn de gevolgen (bijv.: 
strafvermindering) van ontoelaatbare uitlokking 
voor de beklaagde? De auteur komt tot de slotsom 
dat de inzet van de undercover agent slechts toelaat-
baar is als laatste middel', i.h.b. in het geval van 
zware en moeilijk oplosbare misdrijven. Er moet 
sprake zijn van een duidelijke verdcnking en het 
moet aannemelijk zijn dat de verdachte ook zonder 
de undercover agent tot zijn daad gekomen zou zijn. 
Of de `geprovoceerde' wel gestraft kan worden: 
hierover bestaat in de Bondsrepubliek vooralsnog 
verschil van mening. 
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Drugs 

49 
Riley. D. Drinking drivers: the limits to deterrence. 
Howard journal of criminal justice, 24e jig., nr. 4, 
november 1985, blz. 241-256 (GB). 

Resultaten worden besproken van de in 1982 en 
1984 in het British Crime Survey opgenomen 
enquetevragen m.b.t. het delict rijden onder in-
vloed. Hoewel de vraagstelling in genoemde twee 
jaren verschilde, kwamen dezelfde percentages 0- 
ders under invlocd naar voren (1982 24% van de 
mannen en 7% van de vrouwen, 1984 respectievelijk 
22% en 9%). Het delict blijkt vooral door mannen 
van 30 jaar of jonger te worden gepleegd. De af-
schrikwekkende working van wettelijke sancties 
wordt verzwakt door drie factoren: 1) het niet 
onderkennen dat men een delict begaat; 2) het (te) 
laag inschatten van de ernst van het feit; en 3) het 
onjuist inschatten van de strafdreiging. De auteur 
doe een aantal suggesties om meer effect op langere 
termijn te verkrijgen. Deze bredere aanpak omvat 
grofweg vier aspecten; hij beoogt: 1) nicer rijders 
onder invloed te laten inzicn dat de wet op hen per-
soonlijk van toepassing; 2) de kennis omtrent 
wettelijke sancties bij vcroordeelden te vergroten, 
3) discussie te stimuleren om de 4 kosten' van 
wetsgetrouw gedrag te verminderen; en 4) een 
nieuwe mcthode te ontwikkelen urn de ingeschatte 
pakkans te verhogen. 
Met literatuuropgave. 
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White, H. R., V. Johnson and C. G. Garrison. The 
drug-crime nexus among adolescents and their 
peers. 
Deviant behavior: an interdisciplinary journal, 
6e jrg., nr. 2, 1985, blz. 183-204 (USA). 

Doel van het onderzoek was de aard na te gaan van 
de relatie tussen druggcbruik en criminaliteit en de 
invloed van het gedrag van vrienden op zowel 
delinquent gedrag als druggebruik. De onderzoek-
groep bestond nit 1381 adolescenten, met gelijke 
aantallen mannen en vrouwen, verdeeld over de 
leeftlidscategorieen 12, 15 en 18 jaar. Zij vormden 
een representatieve steekproef voor de staat New 
Jersey. De gegevens berustten op 'self-report'. Wat 
betreft druggebruik block gcen verschil tussen de 
mannen en de vrouwen, maar wel tusscn de leef-
tijdsgroepen: de intensiteit van het gebruik nam met 
de Iceftlid toe. Wat betreft criminalitcit bleek 
zowel een sexe- als een leeftijdseffect: bij mannen 
werd meer criminaliteit geconstateerd en de in-
tensiteit hiervan stecg evenecns met de leeftijd. 
Voorts bleek bij de mannen een relatie te bestaan 
tussen druggebruik en criminaliteit, maar geen 
sterke. Druggebruik en criminaliteit bleken op zich 
sterk samen te hangen met het gedrag van vrienden. 
In tegenstelling inet dc verwachtingen kon echter 
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geen kruisverband worden vastgesteld tusscn het 
verkeren in een drugs gebruikende vriendenkring en 
criminaliteit van de onderzochten of andersom. 
Hierop baseren de auteurs de conclusie dat drug-
gebruik en criminaliteit deel uitmaken van verschil-
lende subculturen onder adolescenten. 
Met literatuuropgave. 
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100 jaar Wetbock van Strafrecht 
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 
Wetbock van Strafrecht organiseren het Seminarium 
voor strafrecht en strafrechtspleging 'Van Hamel' 
van de Universiteit van Amsterdam en het Mini-
sterie van Justitic gezatnenlijk een internationaal 
congres. Op het congrcs komen de volgende zes 
thema's aan de orde: 
— Stromingen in het strafrecht (voordracht: prof. 
mr . A. A. G. Peters); 
— Beleid in het strafrecht (voordracht: prof. mr . 
A. C. 't Hart); 
— Drugs en strafrecht (voordracht prof. mr . C. E. 
Rilter) 
— Samenhang: coordinatie en integratie in de 
strafrechtspleging (voordracht: dr. D. W. Stecnhuis); 
— Alternatieven voor de vrijheidsstraf (voordracht: 

563 	prof. mr . S. A. M. Stolwijk); 
— Slachtoffers van strafbare feiten (voordracht: 
dr. J. J. M. van Dijk). 
Met uitzondering van het eerste therm worden de 
voordrachten gevolgd door een paneldiscussie van 
buitenlandse deskundigen. 
Datum: 4 en 5 september 1986 
Plaats: De Nieuwe Kerk op de Darn tc Amsterdam 
Inlichtingen en inschrijving: Congresdienst van de 
gemeente Amsterdam, Postbus 2289, 1000 CG 
Amsterdam, Tel: 020-5523459 

10th International Conference on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety 
De conferentie wordt georganiscerd onder auspicien 
van The International Committee on Alcohol, 
Drugs and Traffic Safety (ICADTS). In vergelijking 
met voorgaande congressen zal meer aandacht wor- 
den besteed aan het gebruik van medicijnen en drugs. 
Daarbij zal de vraag centraal staan wat de overeen-
komstcn en verschillen zijn met de benadering van 
het alcoholprobleem in het verkeer. Daarnaast zal 
op het congres aan de orde komen op welke wijze 
onderzoeksresultaten en kennis bij kunncn dragen 
aan cen grotere verkeersveiligheid. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn: onderzoeksmethoden voor 
de bestudering van effecten van alcohol en drugs; 
analyse van ademhaling en lichaamsvlocistoffen; 
de behandeling van slachtoffers; voorlichting van 
het publiek en dergclijke. 
Datum: 9-12 september 1986 
Plaats: RAI-congrescentrum, Amsterdam 
Inlichtingen: Congresdienst van de Gemeente 
Amsterdam, Keizersgracht 792, 1017 EC Amster-
dam 
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International Symposium on Young Drivers' 
Alcohol- and Drug-Impairment 
Het symposium wordt in aansluiting op voornoenide 
confcrentie over alcohol, drugs en verkeersveiligheid 
georganiseerd door de International Drivers' 
Behaviour Research Association (IDBRA). Het 
symposium heeft betrek king op het verkeersgedrag 
van jongeren bij gebruik van alcohol en drugs. 
Hierbij zullen onder .  endue aan de orde komen: 
factoren die het risico voor den groep beInvloeden; 
de invloed van levensstijlen van jongeren: meat-
regelen in het onderwijs; gcdragsmatige en wettelijke 
belemmeringen. 
Datum: 13- 15 september 1986 
Pleats: RAI-congrescentrum, Amsterdam 
Inlichtingen: Congresdienst van de gemeente Am-
sterdam, Keizersgracht 792, 1017 EC Amsterdam 
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