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Voorwoord 

Ten minste een op de vier personen die door de 
rechtbank ter beschikking zijn gesteld kan worden 
beschouwd als een (agressieve) seksuele delinquent. 
Eind 1988 ging het in totaal om 162 personen. Voor 
seksuele delinquenten duurt de tbs-maatregel 
gemiddeld circa negen jaar, vier jaar langer dan voor 
andere tbs-gestelden. Desondanks maakt ongeveer 
een kwart van hen zich tijdens de maatregel opnieuw 
schuldig aan een ernstig (veelal seksueel) misprijf. 
Ook na beeindiging van de maatregel ligt de recidive 
op circa 25 procent. 

Deze cijfers, ontleend aan het artikel van J. van 
Emmerik in dit nummer, geven aan dat plegers van 
agressief seksueel geweld een zeer problematische 
groep delinquenten vormen, voor justitie, voor de 
maatschappij, voor de behandelaars en wellicht voor 
zichzelf. Het delict vormt waarschijnlijk een van de 
meest angstaanjagende uitingen van wat mensen 
elkaar aan kunnen doen. De samenleving kijkt dan 
ook met argusogen naar de justitiele instellingen die 
zich met deze daders bezighouden. 

Dit themanummer van Justitiele Verkenningen gaat 
over de problemen in de behandeling van seksuele 
delinquenten. In maart van dit jaar werden vanuit het 
Ministerie van Justitie twee besloten studiedagen 
georganiseerd over `seksualiteit en intimiteit in de 
inrichting' ten behoeve van de medewerkers in inrich-
tingen waarin de tbs-maatregel ten uitvoer wordt 
gelegd. De lezingen die op deze dagen werden 
gehouden, zijn in dit themanummer in artikelvorm 
bijeengebracht. De bijdragen vormen met elkaar een 
fascinerende staalkaart van morele overwegingen, 
behandelingsproblemen, psychotherapeutische 
technieken en beleidsafwegingen rond agressief 
seksueel geweld. 

Na een informatieve inleiding van P. Barneveld 
over tbs, de instellingen en de studiedagen, en het 
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genoemde artikel van J. van Emmerik met cijfers over 
seksueel delinquente tbs-gestelden, legt E. de Wijn 
(directie Emancipatiebeleid) de relatie met het 
algemene overheidsbeleid rond seksueel geweld. 
Volgens haar dient het behandelinstituut aan te 
sluiten bij de beleidsopvattingen over (preventie van) 
seksueel geweld. In de inrichting zou bijvoorbeeld 
geen plaats moeten zijn voor pornografisch materiaal. 
De door de overheid uitgedragen emancipatorische 
visie op seksueel geweld zou toetsingskader moeten 
zijn voor de behandelingsfilosofie en praktijk. 

In de twee daaropvolgende artikelen van J. Mulder 
(Van der Hoeven Kliniek) en H.A.M.F. Welzen/ 
J. Zomer (Pompekliniek) wordt de plaats die seksua-
liteit in de inrichting heeft vanuit de praktijk 
beschreven. Deze speelt in een zo extreme wereld als 
de gesloten tbs-instelling een speciale rot. Maar hoe 
dient er mee te worden omgegaan? Wat is bijvoor-
beeld pornografie: Playboy, de Nieuwe Revu, de Pin 
Upclub? Welk seksueel gedrag is toegestaan? Hoe te 
reageren op verliefdheid? Dient anti-conceptie voor 
vrouwelijke bewoners verplicht gesteld te worden? 
Welke taboes en vooroordelen spelen er onder de 
mannelijke behandelaars? Hoe stelt de vrouwelijke 
groepsleider zich op ten opzichte van avances van 
behandelden en collega-behandelaars? Seksualiteit en 
intimiteit stellen de inrichting voor steeds weer 
nieuwe dilemma's. 

In de drie daaropvolgende artikelen wordt inge-
gaan op behandeling in engere zin. S.U. Leeuwestein 
schetst de psychoanalytische behandelingsfilosofie 
van de Van Mesdagkliniek. Het seksuele delict analy-
seert hij als een vorm van acute decompensatie van 
een reeds in de vroege jeugd voorbereide perversie. 
Hij illustreert zijn artikel met cases uit de behandel-
praktijk. Van Beek (Van der Hoeven Kliniek) opteert 
voor een gedragstherapeutisch behandelingsmodel. 
Hij stelt een zestal behandelingsdoelen voor, vanuit 
de overweging dat de dader controle dient te krijgen 
over zijn reacties op de verschillende stimuli die in 
het verleden leidden tot zijn delictgedrag. 

In het artikel van J. Frenken vinden we dit zelfde 
idee, vanuit andere overwegingen, terug in een 
vijf-fasenmodel voor behandeling van incestplegers. 
Dit model ontwikkelde hij niet in een tbs-setting, 
maar in de behandeling van door de Officier van 
Justitie aan hem toegewezen vaders, waarvan de zaak 
bij het geslaagd doorlopen van de therapie wordt 
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geseponeerd. De klassieke terughoudende opstelling 
van de psychotherapeut wordt door hem afgelost 
door een directieve opstelling waarbij de 
therapeut de incestpleger zijn eigen verantwoorde-
lijkheid onder ogen leert zien: `therapie als 
vermanend ritueel'. 

De lezing van F. Beyaert werd niet uitgesproken op 
de Tbs-studiedagen, maar op een symposium over 
ambulante hulpverlening van de Rutgersstichting. Hij 
schetst enige historische vormen van de behandeling 
van verkrachters, waaronder castratie en pleit voor 
een minder terughoudende opstelling inzake `seksuele 
alternatieven', zoals pornografie en masturbatie. Naar 
zijn idee zou het bovendien wenselijk zijn om de 
mogelijkheden om de incestpleger uit huis te plaatsen 
te vergroten. 

Ten slotte gaat E. Damen (Riagg Zwolle) in op de 
consequenties van een sociologisch-emancipatorische 
visie voor de behandeling. Seksueel geweld hangt 
samen met de machtsongelijkheid tussen de seksen. 
Dit structurele uitgangspunt leidt naar zijn mening tot 
een aantal voorwaarden voor behandeling. De 
maatschappelijk dominante opvattingen over manne-
lijke en vrouwelijke seksualiteit zouden in de 
instelling expliciet dienen te worden bestreden, zowel 
onder behandelaars als behandelden. 
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Over seksualiteit en intimiteit 

in de inrichting 

Studiedagen Tbs '89 

drs. P.D. 8arneveld* 

Inleiding 

Onder auspicien van de directie Delinquentenzorg 
en Jeugdinrichtingen werden op 16 en 17 maart 
jongstleden de Studiedagen Tbs georganiseerd. Deze 
tweejaarlijkse bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor 
de medewerkers van de justitiele tbs-inrichtingen en 
enkele andere forensisch-psychiatrische inrichtingen 
die nauw bij de tenuitvoerlegging van de terbeschik-
kingstelling zijn betrokken. Dit jaar werden de circa 
130 deelnemers aan het congres geconfronteerd met 
het thema seksualiteit en intimiteit in de inrichting. 
De eerste congresdag spitsten de lezingen en de 
discussies, na de opening door de Staatssecretaris van 
Justitie, zich toe op het beleid rond seksualiteit en 
intimiteit in de inrichting. De tweede dag richtte de 
aandacht zich op de behandeling van seksueel-agres-
sieve delinquenten. 

In het navolgende zullen bij deze onderwerpen 
enige kanttekeningen gemaakt worden. Een en ander 
is ook bedoeld als in1eiding op de andere in dit 
nummer van Justitiele Verkenningen opgenomen 
artikelen, waarvan de meeste (uitzonderingen vormen 
de artikelen van Beyaert en van Van Emmerik) in de 
vorm van lezingen zijn gepresenteerd op het congres.' 
Allereerst wordt in drie paragrafen ingegaan op 
enkele gegevens over de maatregel tbs en de tenuit-
voerlegging daarvan. 

* De auteur is medewerker bij de afdeling Beleidsinformatie 
van de directrie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van 
het ministerie van Justitie. Hij was secretaris van de voorbe-
reidingscommissie Studiedagen TBS '89. 
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Maatregel tbs 

Volgens het Wetboek van Strafrecht kan de rechter 
aan een geestelijk gestoorde delinquent de maatregel 
van tbs met verpleging van overheidswege opleggen. 
Eventueel kan naast de tbs een gevangenisstraf 
worden uitgesproken. De rechter moet zich, wanneer 
hij een oplegging van tbs met verpleging overweegt, 
laten voorlichten via een rapport opgesteld door ten 
minste twee gedragsdeskundigen, waaronder een 
psychiater. Jaarlijks worden naar schatting 250 van 
dergelijke rapporten geschreven. Het merendeel (circa 
200) wordt opgesteld in de psychiatrische observatie-
kliniek van het ministerie van Justitie, het Pieter Baan 
Centrum te Utrecht. De overige rapporten zijn vooral 
afkomstig van psychiatrische ziekenhuizen. Men 
schat dat circa een derde van al deze rapporten 
uitmondt in het advies `tbs met verpleging'. 

De strafrechtelijke maatregel van tbs met bevel tot 
verpleging heeft een tweeledig doel ter bescherming 
van de maatschappij. Op korte termijn ligt het accent 
op de feitelijke bescherming van de samenleving door 
de veroordeelde te verplegen in een (tbs-)inrichting 
die een hoge graad van beveiliging heeft, zowel in 
personele als in materiele zin. De maatregel heeft 
echter behalve een justitieel doel tevens een functie 
op het gebied van de algemeen geestelijke volksge-
zondheid. Op langere termijn namelijk is de tenuit-
voerlegging van de maatregel gericht op een vermin-
dering van het delictrisico (de kans op recidive), en 
dit tracht men te bereiken door behandeling van de 
geestelijke stoornis. Bij de tweede doelstelling gaat 
het om de terugkeer in de maatschappij zonder al te 
veel risico's voor recidive. 

De tbs met verpleging wordt in eerste instantie voor 
twee jaar opgelegd. Daarna beslist de rechterlijke 
macht over de al of niet verlenging met een of twee 
jaar. Hierbij speelt het advies van de behandelende 
inrichting een belangrijke rol. Voor bepaalde minder 
ernstige delicten (bijvoorbeeld diefstal, bepaalde 
vormen van brandstichting) kan de tbs-verpleging 
worden verlengd tot maximaal vier jaren. Voor 
ernstiger delicten (bijvoorbeeld moord, doodslag, 
verkrachting) kent de tbs-verpleging geen 
maximumduur. Deze laatste categorie vormt in de 
praktijk de overgrote meerderheid van de gevallen 
waarbij de tbs met verpleging wordt opgelegd. 

Per 1 september 1988 zijn de nieuwe wettelijke 
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bepalingen over de maatregel van kracht geworden, 
waarbij onder meer de genoemde maximum duur van 
de tbs is ingevoerd. Volgens de nieuwe regelingen 
spreekt men niet meer van terbeschikkingstelling van 
de regering' (tbr), maar louter van `terbeschikkings-
telling' (tbs). De Minister van Justitie is verantwoor-
delijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregel. Op 
het departement wordt het beleid rond de tenuitvoer-
legging voorbereid en uitgevoerd. 

Tbs-patienten en inrichtingen 

Het laatste decennium ligt het aantal opleggingen 
van de maatregel tbs met verpleging rond de 90 per 
jaar. Het aantal beeindigingen in deze periode ligt 
over het algemeen wat lager: circa 80 per jaar. In de 
laatste tien jaar is het aantal opleggingen van de tbs 
met verpleging naar aanleiding van ernstige agres-
sieve delicten gestegen van jaarlijks circa 70% naar 
circa 95%. Tbs-patienten met een strafblad van louter 

vermogensdelicten komen nauwelijks meer voor. 
Voorts is in deze periode het aantal patienten met 
ernstige psychotische stoornissen (wanen, halluci-
naties) gegroeid tot naar schatting 30% van de 
populatie der tbs-inrichtingen. 

Hier tegenover staat een afname van het aantal 
patienten met een persoonlijkheidsstoornis 
(waaronder psychopathic) tot circa 40%. Voorheen 
was het merendeel der tbr-patienten 'typisch 
psychopaat': het delinquente type dat, in tegenstelling 
tot de schizofreen met zijn wanen en hallucinaties, in 
zijn dagelijks gedrag tegenover anderen het 'masker 
van de redelijkheid' toont. 2  

De gemiddelde leeftijd bij oplegging van de 
maatregel is circa 25 jaar. Ongeveer de helft van alle 
tbs-gestelden is tussen de 22 en 32 jaar. Medio 1989 
bedroeg het totaal aantal tbs-gestelden dat van 
overheidswege verpleegd diende te worden 556, 
waarvan 13 vrouwen. Deze vrouwen verblijven vooral 
in de Dr. H. van der Hoevenkliniek en in Oldenkotte. 
In de laatste tien jaar is sprake van een toegenomen 
verblijfsduur van tbs-gestelden in de inrichtingen, van 
circa vier tot circa zes jaar. In het algemeen is deze 
toename een gevolg van een `zwaarderes categorie 
patienten (ernstiger delicten, ernstiger gestoord, 
groter veiligheidsrisico). 

Het merendeel van de tbs-verpleegden is 
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opgenomen in de zes justitiele tbs-inrichtingen. Drie 
van deze inrichtingen zijn rijksinrichtingen (Dr. F.S. 
Meijers Instituut te Utrecht, Dr. S. van Mesdagkliniek 
te Groningen, Rijksinrichting Veldzicht te Balkbrug). 
De drie rijksinrichtingen zijn het meest ingesteld op 
patienten waarbij het voorkomen van onttrekking aan 
de verpleging extra beveiliging vereist. 

De overige drie zijn particuliere inrichtingen (Dr. 
H. van der Hoevenkliniek van de Willem Arntsz 
Stichting te Utrecht, Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek 
van de gelijknamige stichting te Nijmegen, Olden-
kotte van de Van Ouwenaller Vereniging te Rekken). 
De drie particuliere inrichtingen zijn minder dan de 
rijksinrichtingen gebonden aan het oppergezag van 
de Minister van Justitie. Het departement heeft deze 
laatste drie inrichtingen contractueel aan zich 
gebonden op grond van algehele vergoeding van de 
exploitatiekosten. De zes tbs-inrichtingen zijn tevens 
aangewezen als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

De zes tbs-inrichtingen zijn in vergelijking met de 
nieuwbouw inrichtingen van het gevangeniswezen 
(het dit voorjaar geopende penitentiaire complex De 
Marwei te Leeuwarden bijvoorbeeld telt 252 cellen) 
en de algemeen psychiatrische ziekenhuizen (zo telt 
De Grote Beek te Eindhoven 635 bedden) klein-
schalig. 3  Het Meijers Instituut telde medio 1989 als 
kleinste tbs-inrichting 30 bedden, Rijksinrichting 
Veldzicht als grootste 86 bedden. 

De gemiddelde dagverpleegprijs in een 
tbs-inrichting bedroeg voor 1987 gemiddeld 692 
gulden. Ter vergelijking: in 1987 bedroeg de dagver-
pleegprijs voor een algemeen psychiatrisch ziekenhuis 
243 gulden.4  Het verschil in prijs is vooral terug te 
voeren op een uitgebreider en intensiever aanbod van 
therapieen in een tbs-inrichting in combinatie met 
grotere kosten voor de materiele en personele bevei-
liging. De kosten voor een cel in een gevangenis 
bedragen gemiddeld circa 250 gulden per dag. 

Een minderheid van de tbs-gestelden is opgenomen 
in twee inrichtingen die behoren tot de algemeen 
geestelijke gezondheidszorg, te weten de Kliniek voor 
Intensieve Zorg van De Grote Beek te Eindhoven en 
de zwakzinnigeninrichting Hoeve Boschoord te 
Vledder (eind 1988 respectievelijk circa 55 en circa 30 
tbs-patienten). 
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Tbs-behandeling 

De wet spreekt niet over behandeling maar over 
verpleging van overheidswege. Volgens jurisprudentie 
kan geen sprake zijn van dwangbehandeling, wel van 
dwangverpleging. De tbs-patient heeft het recht een 
behandeling(saanbod) te weigeren. ,  De behandeling 
in een tbs-inrichting is echter verre van vrijblijvend. 
Indien het verblijf van de veroordeelde (patient) in 
een tbs-inrichting niet het gewenste resultaat heeft, 
kan de rechter op advies van de inrichting de tbs 
verlengen. Overigens blijkt uit recent statistisch 
onderzoek van het WODC (1989) dat de recidive na 
rechterlijke beeindiging tegen het advies van de 
inrichting in (zogenaamde contraire beeindiging) 
procentueel hoger is dan na beeindiging conform het 
advies. Deze statistische relatie bleek ook uit een 
vorig WODC-onderzoek (1985), maar minder sterk.° 

Het therapeutische klimaat in een tbs-inrichting is 
in het algemeen gebaseerd op sociotherapeutische 
principes. Vooral sociotherapeuten trachten in mm of 
meer autonome leefgroepen, ter grootte van acht tot 
twaalf patienten, het gedrag dat leidde tot het delict 
te beinvloeden of te veranderen. Men spreekt van 'het 
leren hanteren van gedragsalternatieven en het onder-
houden van sociale interactiepatronen'. Mede met 
behulp van andere middelen (zoals vorming, 
opleiding, arbeid, sport) en een reeks andere thera-
pieen (bijvoorbeeld psycho-, gezins-, arbeid-, sport-, 
bewegings- en muziektherapie, en ook toediening van 
psychofarmaca) tracht men in de inrichting de behan-
delingsdoelen te bereiken. In de leefeenheid en in de 
inrichting wordt getracht 'de maatschappelijke werke-
lijkheid' na te bootsen met al haar complexe 
relationele netwerken. Elke tbs-inrichting heeft bij dit 
streven een (eigen) behandelingsfilosofie of -ideologie 
bij de hand die voortbouwt op genoemde sociothera-
peutische principes. Per inrichting is een dergelijke 
visie op de tbs-behandeling in meerdere of mindere 
mate uitgewerkt in diverse geschriften. 

Voor zover bekend is in twee tbs-inrichtingen, te 
weten de Van Mesdagkliniek en de Van der Hoeven-
kliniek, in het kader van de behandelingsfilosofie de 
hulpverlening aan agressief-seksuele patienten nader 
uitgewerkt. De Van Mesdagkliniek doet dit vanuit 
een psychoanalytische visie (of model), de Van der 
Hoevenkliniek vanuit een gedragstherapeutische visie. 
Zie voor deze modellen de respectieve artikelen van 
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Leeuwestein en Van Beek verderop in dit nummer 
van JV. 

Een belangrijk doel in de behandeling is het met de 
patient toewerken naar aanvankelijk begeleide 
verloven in de vrije maatschappij. Verlopen deze 
verloven naar wens, dan zijn onbegeleide verloven 
gendiceerd. De meest vergaande vorm van 
bewegingsvrijheid vormt het door de reclassering 
begeleide proefverlof. De verloven kunnen gezien 
worden als een soort van test-case voor de resultaten 
van de behandeling, want de mini-maatschappij in de 
inrichting is en blijft een afspiegeling van de vrije 
maatschappij buiten. In sommige gevallen kunnen 
deze proeven in de vrije maatschappij een gruwelijk 
vervolg krijgen. 

In de twee al genoemde WODC-onderzoekingen 
zijn nog enkele andere statistische gegevens te vinden 
over 'het succes' of 'het falen' van de tbs-behan-
deling. (Door het ontbreken van normen ter beoor-
deling van de recidivecijfers is het niet duidelijk of 
een percentage als `succes' benoemd kan worden). 
Uit het laatste recidive-onderzoek (Van Emmerik, 
1989) blijkt dat niet meer dan 22% van de 
tbs-gestelden na beeindiging van de maatregel een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan zes 
maanden en/of een tbs met verpleging opgelegd heeft 
gekregen. Zoals Van Emmerik in 1985 (blz 53-59) al 
opmerkte is het zeer de vraag in hoeverre de effecti-
viteit van de tbs-behandeling gemeten kan worden 
met louter percentages over de recidive. 

Seksualiteit en intimiteit in de inrichting 

Na voorgaande algemene informatie over de tbs 
volgt nu een kort verslag van het congres Studiedagen 
Tbs '89. In de openingstoespraak citeerde Mevrouw 
Korte-Van Hemel met instemming de volgende 
passage uit de informatiebundel die ten behoeve van 
het congres werd samengesteld: `Spreken over beleid 
en praktijk ten aanzien van seksualiteit en intimiteit is 
zoiets als spreken over de zin van het leven. Wanneer 
je spreekt over de zin van het leven beland je al vlug 
in een moeras van religieuze en morele oordelen, 
terwijl je over de praktijk ervan met gemak boekdelen 
zou kunnen volschrijven. Zo ook bij seksualiteit en 
intimiteit'. 7  

Zij eindigde haar toespraak dan ook met de 
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nuchtere voorspelling dat na twee dagen iedere 
congresganger naar huis zal gaan om daar zelf te 
bepalen hoe men vorm wit geven aan zijn of haar 
seksualiteit en intimiteit. 

Het citaat geeft at aan, en de eerste dag van het 
congres zou dit bevestigen, dat er van een 
(gezamenlijk) beleid van de tbs-inrichtingen rond 
seksualiteit en intimiteit in de inrichting geen sprake 
is. Met teleid' wordt dan bedoeld een plan van doel, 
middelen en tijdschema. Wet komt de inrichting 
Hoeve Boschoords in de buurt van zoiets als een 
beleidsplan. In drie bladzijden somt de inrichting in 
de congresbundel een aantal gedragsregels voor 
patienten op onder de kopjes `anticonceptie', liefdes-
relatie', 	`zwangerschap', `geboorte', 
`zwangerschapsafbreking', 'baby', 4 sterilisatie', 'hulp'. 
Voor anticonceptie geldt bijvoorbeeld: `Als regel zal 
er naar worden gestreefd dat bij opname van 
vrouwen, ter voorkoming van zwangerschap een 
adequate vorm van anticonceptie is of wordt 
geregeld. De voorkeur wordt gegeven aan de 
zogenaamde prikpil'. 

Ook zijn in de congresbundel en in enkele lezingen 
(zie verderop in dit nummer van JV de artikelen van 
Mulder en Van Welzen) zogeheten aanzetten tot 
ontwikkeling van het genoemde beleid in de 
tbs-inrichtingen te herkennen. Het gaat dan mm of 
meer om ervaringen, knelpunten, visies, en hier en 
daar een gedragsregel of verbod. Al deze zaken tracht 
men dan in te kaderen in of brengt men als uitvloeisel 
van een behandelingsfilosofie. Toch is het niet 
eenvoudig om het onderwerp selcsualiteit expliciet in het 
behandelingsprogramma tentg te vinden', valt er in de 
congresbundel (p. 28) te lezen. 

Het gaat dan om zulke meer of minder grijpbare 
zaken als liefdesrelaties of ongewenste intimiteiten 
tussen medewerkers onderling en tussen medewerker 
en patient. (`Mens-zijn brengt sowieso intimiteit met 
zich mee', werd er in de discussie tijdens het congres 
gesteld). Of het gaat over uitgesproken en onuitge-
sproken oordelen en vooroordelen over de sekse-rol 
van mannen en vrouwen. Over het werkklimaat voor 
vrouwen in een inrichting. Over de rot van seksua-
liteit en intimiteit in de supervisie. Over de kwestie of 
een patient pornografisch materiaal in bezit mag 
hebben. (Sommige inrichtingen verbieden dit onvoor-
waardelijk, andere laten porno in principe toe voor 
sommige patienten met uitzondering van harde 
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porno, weer andere voeren inzake de invoer van 
porno acties ter ontmoediging). Over de kwestie of 
contact van patienten met prostituees toegestaan, 
gestimuleerd of verboden moet worden. En natuurlijk 
over de kwestie of er wel zo nodig een beleid ten 
aanzien van seksualiteit en intimiteit in de inrichting 
dient te komen. 

De lijst met onderwerpen is gemakkelijk uit te 
breiden aan de hand van de bijdragen van de inrich-
tingen aan de congresbundel en van de verslagen van 
de discussies. Opvallend hierbij is het ontbreken van 
adequate (voor het beleid geschikte) omschrijvingen 
van begrippen als `seksualiteir en Intimiteir. Zelfs 
een ogenschijnlijk duidelijke maatregel in een 
inrichting (de inrichting zal deze regel wellicht als 
`beleid' kenmerken) betreffende een verbod op 
pornografie gaat hieraan mank. Niet duidelijk is wat 
de betreffende inrichting onder `pornografie' verstaat. 
Mulder (zie verderop in deze iv), zelf medewerker bij 
de betreffende inrichting, stelt hierover: `Wat is 
porno, en wat nog net niet ? Mag de Playboy, de 
Nieuwe Revu? Bij een aantal patienten zal het 
allemaal niks uitmaken, maar bij de seksueel gevaar-
lijke patient kan het minste nog slecht zijn. Mag naar 
het maandelijkse feestuurtje, wanneer de PIN-up 
Club wordt uitgezonden gekeken worden omdat de 
patienten daarna toch nog tot de morgen zitten 
ingesloten?' 

Zoals al aangestipt verschillen de inrichtingen in 
hun gedragsregels omtrent de toelaatbaarheid van 
pornografie. Hier en daar was tijdens het congres een 
geluid te horen over de therapeutische waarde van 
dergelijk materiaal (vooral foto's, films en video-
banden). Opvallend is voorts dat betreffende de 
verstrekking of toediening van anticonceptiva in het 
kader van de tbs-verpleging (vrouwelijke 
tbs-gestelden verblijven in de tbs-inrichtingen Van der 
Hoevenkliniek en Oldenkotte) door beide inrich-
tingen geen woord is geschreven in de congresbundel. 
Opvallend ook omdat rondom het onderwerp 
`anticonceptie onder dwang' jurisprudentie aanwezig 
is (casus prikpil in een tbs-inrichting) 9 . 

Concluderend wil ik stellen dat er in de tbs-inrich-
tingen (en hoogstwaarschijnlijk ook op het depar-
tement) nog heel wat vergaderd en gestudeerd zal 
moeten worden om een (gezamenlijk) beleid rond 
seksualiteit en intimiteit op te zetten. Het gememo-
reerde lijstje met gedragsregels uit Hoeve Boschoord 
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is wellicht een goed voorbeeld voor een eerste verhel-
dering, een eerste stap in de richting van een beleid 
rond deze gevoelige materie. Het is daarbij de vraag 
in hoeverre de inrichtingen daarbij zullen slagen de 
gedragsregels c.q het beleid te incorporeren in of te 
verbinden met hun respectieve behandelingsfiloso-
fieen. 

Behandeling van agressieve seksuele delinquenten 

Circa 95% van de tbs-gestelden dient verpleegd te 
worden naar aanleiding van een ernstig agressief 
delict. Bij circa 25% van de tbs-gestelden ging het om 
een ernstig agressief seksueel delict. Het laatste cijfer, 
en vele andere cijfers, zijn te vinden in een artikel 
met de bevindingen uit een WODC-onderzoek naar 
het delictgedrag van seksuele delinquenten in de tbs. 
Het WODC verrichtte het onderzoek op verzoek van 
de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen 
waar ten departemente in eerste instantie het beleid 
inzake de tenuitvoerlegging van de tbs wordt 	• 
voorbereid en uitgevoerd. Het verzoek kwam na twee 
door tbs-gestelden gepleegde dodingsdelicten tijdens 
verloven (november 1987, maart 1988) waarbij de 
slachtoffers ook waren verkracht. De delicten veroor-
zaakten in de samenleving veel beroering. Het tweede 
delict vormde zelfs de aanleiding voor de Groningse 
stichting `Tegen haar wil' en de broer van het slacht-
offer een kort geding tegen de Staat aan te spannen." 
De stichting wordt hier genoemd omdat zij in de nota 
over de preventie van seksueel geweld" van de 
directie Coordinatie Emancipatiebeleid van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
rol wordt toebedeeld bij de aanpak van daders. 

De congrescommissie had een vertegenwoordiger 
van deze SoZaWe-directie uitgenodigd om op de 
tweede congresdag het overheidsbeleid ter bestrijding 
van seksueel geweld toe te lichten. Mevrouw De Wijn 
stelde in haar lezing (zie verderop in deze JV) dat het 
probleem van seksueel geweld samenhangt met de 
maatschappelijke positie van vrouwen en dat daarom 
de bestrijding ervan een noodzakelijk onderdeel van 
het emancipatiebeleid van de regering uitmaakt. 
Betreffende de behandeling van daders merkte zij op 
dat die wel effect moet hebben, en dat dus de vraag 
naar de kans op recidive van wezenlijk belang is. 
Deze laatste vraag kwam op het congres slechts 
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terloops ter sprake. Hier zij verwezen naar het navol-
gende artikel van de WODC-onderzoeker J.L. van 
Emmerik inzake het al genoemde onderzoek naar het 
delictgedrag van tbs-gestelde seksuele delinquenten. 

De lezing van mevrouw De Wijn vormde een eerste 
in een serie van vijf lezingen over de behandeling van 
seksuele delinquenten. De lezingen zijn elders in dit 
nummer van Justitiele Verkenningen opgenomen. 
Hier zij slechts de kanttekening gemaakt dat in de 
artikelen van De Wijn en Daamen de behandeling 
van seksuele delinquenten een secundaire rol speelt. 
In hun op emancipatorische beginselen gebaseerde 
visies op seksueel geweld komen preventieve maatre-
gelen in een maatschappelijke context op de eerste 
plaats. 

In de overige drie artikelen worden door ervaren 
therapeuten (Leeuwestein en Van Beek kunnen 
beschouwd worden als tbs-therapeuten) behande-
lingsmodellen geschetst, waarvan die van Frenken 
mijns inziens het meest concreet is. Frenken (geen 
tbs-therapeut) bespreekt de behandeling van incest-
plegers als alternatief voor een vrijheidsstraf. Hoewel 
zijn behandeling een gedwongen karakter heeft, is het 
de vraag in hoeverre zijn model generaliseerbaar is 
naar de populatie van tbs-gestelde seksuele delin-
quenten. Zoals in het voorgaande gesteld zijn deze 
laatstgenoemde delinquenten veroordeeld voor zwaar 
agressieve misdrijven (aanranding, verkrachting, 
mogelijk in combinatie met doding). 

Slotbeschouwing 

Het congres kan in die zin geslaagd worden 
genoemd dat medewerkers van de tbs-inrichtingen 
over de muren van de eigen kliniek hebben gekeken 
door de presentatie van verschillende visies op de 
behandeling van seksueel-agressieve delinquenten en 
de aanpak van daders. Hierbij zij aangetekend dat 
circa een kwart van de tbs-gestelden te typeren is als 
seksueel-agressieve delinquent, en dat tijdens de 
tenuitvoerlegging van de tbs een groter aantal van 
hen recidiveert met gewelddadige delicten dan de 
overige tbs-gestelden (zie onder meer het artikel van 
Van Emmerik verderop in dit nummer van JV). 

Volgens Frenken, verbonden aan het Nederlands 
Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek 
(NISSO) te Utrecht, kunnen de recidivepercentages 
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van seksueel-agressieve tbs-gestelden omlaag.” In de 
tbs-inrichtingen wordt volgens hem voornamelijk 
getracht de persoonlijkheid van de dader te 
beinvloeden, terwijI te weinig aandacht wordt besteed 
aan een analyse van zijn seksueel afwijkende gedrag 
en zijn normen en waarden ten aanzien van seksua-
liteit en seksueel geweld. Frenken beveelt aan om in 
de tbs-therapie het specifieke van het seksuele delict 
[evens en bij herhaling onder de loep te nemen. 

Het is daarom verheugend te vernemen dat naar 
aanleiding van de Studiedagen Tbs '89 een samen-
werkingsverband zal worden opgericht tussen de 
tbs-inrichtingen, andere forensisch-psychiatrische 
inrichtingen en het NISSO met het doel behande-
lingsprogramma's te ontwikkelen die gericht zijn op 
het seksuele delict. Een en ander zal gestalte krijgen 
in een op te richten Vereniging voor Forensische 
Seksuologie. 

Noten 

' De allereerste lezing op het 
congres, gehouden door mevr. dr. 
P. Cohen-Kettenis (Kliniek voor 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 
Academisch Ziekenhuis Utrecht), 
is niet opgenomen in dit thema-
nummer van Justitiele Verken-
ningen. Haar lezing was een 
algemene inleiding op het 
onderwerp seksualiteit en 
intimiteit. Daarin gaf ze onder 
meer in vogelvlucht een overzicht 
van het seksuologische onderzoek. 
De congrescommissie had haar 
tevens uitgenodigd om enkele 
delicate aspecten van het congres-
thema te bespreken. 

Cleckley, H., The mask of 
sanity, Saint Louis, The C.V. 
Mosby Company, 1964. 

Argumenten voor het behoud 
van de kleinschaligheid van een 
tbs-inrichting zijn te vinden in het 
rapport Voorzieningenbeleid 
delinquentenzorg en jeugdin-
richting: 1990- 1994, van de 
projectgroep Structuurplan 
capaciteit justitiele inrichtingen, 
Ministerie van Justitie, 19 89, Pp. 
121-128. 

4  Jacobs, C. en E. Ketting, GGZ 
in getallen 1989. Utrecht, Neder-
lands Centrum Geestelijke Volks-
gezondheid, 1989. 
5  Zie eindrapport van de 
Commissie Rechtspositie ter 
bescbikking gestelden, Staatsuitge-
verij, 's-Gravenhage, 1988. 

Emmerik, J.L. van, TER en 
recidive, 's-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1985; Emmerik, 
J.L. van, TBS en recidivel een 
vervolgstudie naar de recidive van 
ter beschikking gestelden van wie 
de maatregel is beeindigd in de 
periode 1979-1983, Gouda Quint 
BV, 1989. 

Informatiebundel Studiedagen 
TBS '89, blz. 27. Het citaat is 
opgenomen in een bijdrage van de 
Van der Hoevenkliniek. 

Weliswaar is deze inrichting 
voor zwakzinnigen geen justitiele 
tbs-inrichting, doch zij heeft 
momenteel 28 bedden gereserve-
reerd voor de tbs-verpleging, en 
medewerkers van de inrichting 
waren daarom op het congres 
vertegenwoordigd. 
9  Hof Amsterdam 27-11-1986, KG 
1987-28. 
Zie ook: Veerman, T., De prikpil 
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en het recht, In: Nemesis, nr. 4, 
1987, pp. 180-189; Isarin, J., Een 
vrouw ter beschikking gesteld: van 
de goot in de afgrond, In: 
Nemesis, nr. 4, 1987, pp. 189-201. 
I° Arrondissementsrechtbank 
's-Gravenhage, uitspraak in de 
zaak rolnummer 88/7268. 
" Preventie van seksueel geweld 
en de aanpak van daders; concept 
vervolgnota bestrijding van 
seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes, Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid/ 

Project Seksueel Geweld, 1988, p. 
29. 
12  Prof. dr. J. Frenken gaf deze 
aanbevelingen voor tbs-behande-
laars tijdens een voordracht naar 
aanleiding van de op 13 oktober 
jl. aan hem uitgereikte Van Emde 
Boas-Van Ussel Prijs voor de 
Seksuologie. Tijdens de 
voordracht maakte hij het initi-
atief tot oprichting van de 
Vereniging voor Forensische 
Seksuologie bekend. 
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Het delictgedrag van ter 

beschikking gestelde 

seksuele delinquenten 

Enkele kwantitatieve gegevens 

drs. J.L. van Emmerik* 

Inleiding 

Naar aanleiding van twee door ter beschikking 
gestelden (tbs-gestelden) gepleegde dodingsdelicten 
waarbij de slachtoffers ook waren verkracht 
(november 1987 en maart 1988), heeft het WODC op 
verzoek van de directie Delinkwentenzorg en Jeugd-
inrichtingen van het ministerie van Justitie een 
onderzoek in uitvoering bij 162 personen. Bij hen 
werd ten tijde van het onderzoek de maatregel ten 
uitvoer gelegd en zij konden op basis van de door 
hen gepleegde delicten als seksuele delinquent 
worden aangeduid. In de vraag van het departement 
naar het onderzoek, ligt vooral de behoefte besloten 
naar meer inzicht in de mate waarin van bepaalde 
personen op grond van risicoschattingen en behande-
lingsvooruitzichten op voorhand een grotere kans op 
ernstige ontsporingen is te verwachten.' 

In dit artikel worden uit dit deels nog lopende 
onderzoek enkele cijfermatige gegevens gepresenteerd 
over het delictgedrag van ter beschikking gestelde 
seksuele delinquenten. Daarnaast is in dit artikel 
gebruik gemaakt van uitkomsten uit het onlangs 
gepubliceerde rapport Tbs en recidive. 2  Het daarin 
gerapporteerde onderzoek heeft betrekking op alle 
tbs-gestelden van wie de maatregel is beeindigd in de 

* De auteur was verbonden aan het WODC en is 
momenteel coordinator tbs bij de afdeling Beleidsontwik-
keling van de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrich-
tingen van het ministerie van Justitie. Onderhavig nog 
lopend onderzoek voert hij uit onder verantwoordelijkheid 
van het WODC. 
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periode 1979 tot en met 1983. De desbetreffende 
uitkomsten hebben dus betrekking op een andere 
onderzoeksgroep dan die uit het hier als eerste 
genoemde onderzoek. In de tekst wordt expliciet 
vermeld wanneer uitkomsten aan Tbs en recidive zijn 
ontleend. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de omvang 
van de categorie seksuele delinquenten; de typering 
van de delicten van de seksuele delinquenten; tijdens 
de tbs gepleegde delicten; duur van de tbs; recidive 
na beeindiging van de tbs. 

Omvang van de Categorie seksuele delinquenten 

Als seksuele delicten of misdrijven worden in dit 
artikel die gedragingen beschouwd die in het WvSr 
(boek II, titel XIV) strafbaar zijn gesteld. Het aantal 
naar aanleiding van een seksueel misdrijf tbs gestelde 
personen bedraagt circa een kwart van alle 
tbs-gestelden. Er is een bescheiden stijging van circa 
20% in 1979 naar circa 25% in 1988. Wordt behalve 
met de veroordeelde seksuele misdrijven in de 
voorgeschiedenis ook rekening gehouden met de 
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel 
gepleegde seksuele delicten, dan is 29% (162 van de 
550 tbs-gestelden in december 1988) van de 
tbs-gestelden als seksuele delinquent te beschouwen. 3  

Gemiddeld worden er per jaar zo'n 20 tot 30 
personen tbs gesteld naar aanleiding van een seksueel 
misdrijf. Blijkens cijfers van het CBS zijn er in 1985 
in eerste aanleg 2579 seksuele misdrijven afgedaan. 
Daarvan zijn er 765 (30%) door de rechtbanken 
afgedaan, waarvan 410 (16% van 2579) met een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De gemiddelde 
duur van de opgelegde straf is korter dan een jaar. 

De seksuele misdrijven vormen te zamen 2% van de 
schuldigverklaringen door de rechtbanken terzake 
van misdrijven van het Wetboek van Strafrecht. Het 
aantal voor een seksueel misdrijf veroordeelden is 
binnen het totaal van veroordeelden een in omvang 
relatief beperkte groep. Het aantal naar aanleiding 
van een seksueel misdrijf tbs gestelde personen is 
eveneens slechts een klein deel van alle voor een 
seksueel misdrijf met een onvoorwaardelijke straf 
veroordeelden. Wet vormen zij een substantieel deel 
van de tbs-gestelden. 
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Typering van de seksuele delinquenten 

Gemiddeld zijn de 162 tbs-gestelde seksuele delin-
quenten tot en met de oplegging van de huidige 
terbeschikkingstelling (tbs) 4,9 keer veroordeeld. Voor 
16% is de veroordeling waarbij de maatregel is 
opgelegd de eerste veroordeling. Het totaal aantal 
veroordelingen voor seksuele delicten tot en met de 
huidige tbs is gemiddeld 2,2 veroordelingen. 

Het overgrote deel (83%), heeft mede naar 
aanleiding van een seksueel misdrijf de maatregel 
opgelegd gekregen. Een groot deel (41%) is ook al 
eerder veroordeeld geweest voor een seksueel 
misdrijf. Te zamen genomen is 89% tot en met de 
oplegging van de maatregel een of meermalen veroor-
deeld geweest voor een seksueel misdrijf. Van de 
resterende 11% is 9% nooit eerder voor een seksueel 
misdrijf veroordeeld geweest noch is van hen tot nu 
toe tijdens de tenuitvoerlegging een seksueel misdrijf 
bekend geworden.° 

Van de groep van 162 personen is 43% te 
beschouwen als overwegend seksueel delinquent: al 
hun veroordelingen eq. de meerderheid van hun 
veroordelingen tot en met de oplegging van de 
maatregel hebben betrekking op seksuele delicten: 
iets minder dan de helft van deze categorie is 1 of 2 
keer veroordeeld en jets meer dan de helft is 
tenminste 3 keer veroordeeld. De resterende 57% 
bestaat uit personen die tot en met de oplegging van 
de maatregel hetzij even vaak hetzij in overwegende 
mate voor niet-seksuele delicten zijn veroordeeld.' 
Van deze categorie is drie kwart tot en met de 
oplegging van de maatregel tenminste 3 keer veroor-
deeld en een kwart 1 of 2 keer. 

Op basis van alle seksuele delicten waarvoor ze tot 
en met de oplegging van de maatregel zijn veroor-
deeld, kunnen de onderzoekspersonen als in tabel 1 
worden ingedeeld naar de aard van deze misdrijven. 
Twee derde van de tbs-gestelde seksuele delinquenten 
(29%+ 37%) heeft een of meer verkrachtingen 
gepleegd en tenminste 15% (9%+ 6%) een of meer 
aanrandingen. Slechts 8% heeft zich alleen aan 
ontucht met minderjarigen schuldig gemaakt. De 
(kleine) groep plegers van ontucht met minderjarigen 
blijkt, in vergelijking met de andere delictcategorieen 
tot en met de oplegging van de maatregel minder 
vaak veroordeeld te zijn geweest voor een seksueel 
misdrijf. 
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Tabel 1: Verdeling van de aard van de seksuele misdrijven waarvoor de 
tbs-gestelden een of meermalen zijn veroordeeld tot en met de 
oplegging van de maatregel 

Veroordeelde seksuele delicten 

Verkrachting alsmede aanranding 
en/of ontucht 	 48 	 29 
Verkrachting 	 60 	 37 
Aanranding 	 14 	 9 
Aanranding en ontucht 	 9 	 6 
Ontucht met minderjarigen 	 13 	 8 
Geen veroordeling voor 
seksueel misdrijf 	 18 	 11 

Totaal 

Tabel 2: Aard van de gepleegde delicten naar de aard van de situatie 
waarin gepleegd 

Delictsoort 

Verkrachting 	 3 	(2%) 	 12 (17%) 	15 	(8%) 
Aanranding 	 12 (10%) 	 6 	(8%) 	18 	(9%) 
Ontucht/anders 	 2 	(1%) 	 13 (19%) 	15 	(8%) 
Geweld/brandst. 	 10 	(8%) 	 12 (17%) 	22 (11%) 
Licht geweld 	 86 (69%) 	 11 (16%) 	97 (50%) 
Vermogens/ 	 12 (10%) 	 16 (23%) 	28 (14%) 
overige 

Totaal 

"Inclusief proefverlof en voorwaardelijk ontslag 

Aantal feiten 

Aantal 	Percentage 

162 	 100 

In de inrichting 	Buiten de inrichting• 	Totaal 

125 (100%) 	 70(100%) 	195(100%) 

Tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten 

In totaal zijn er over de 162 tbs-gestelden sedert 
hun veroordeling 195 feiten gerapporteerd. Deze 
feiten betreffen naast de officieel geregistreerde 
misdrijven ook gebeurtenissen die niet ter kennis van 
de politic zijn gebracht. Van de 195 feiten hebben er 
125 (64%) in de inrichting plaatsgevonden en 70 
(36%) buiten de inrichting. 6  

De aard van de feiten die in de inrichtingssituatie 
hebben plaatsgevonden verschilt sterk van die buiten 
de inrichting. Het overgrote deel (69%) is te categori-
seren als licht geweld', dat wil zeggen betreft 
eenvoudige mishandeling, bedreiging en vernieling. 
Twintig procent betreft feiten van een ernstiger 
karakter (verkrachting, aanranding, geweld/brand-
stichting). De seksuele misdrijven vormen de grootste 
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categorie (44%) bij de feiten buiten de inrichtingssi-
tuatie. Zie voor meer gedetailleerde gegevens tabel 2. 

Worden de 70 feiten buiten de inrichting gerela-
teerd aan de gemiddelde tijdsduur vanaf de datum 
van veroordeling tot medio 1988 (gemiddeld 58 
maanden), dan komt dat voor deze 162 personen te 
zamen neer op gemiddeld 14 delicten per jaar, op 
gemiddeld circa 6 seksuele delicten per jaar en op 
gemiddeld circa 4 verkrachtingen of aanrandingen 
per jaar.' 

Op hoeveel personen hebben deze feiten 
betrekking? Door 22% van de 162 in het onderzoek 
betrokken tbs-gestelden zijn tot nu toe buiten de 
inrichting een of meer delicten gepleegd. Voorts blijkt 
14% zich aan een of meer seksuele delicten te hebben 
schuldig gemaakt, terwij1 over 9% een of meer 
verkrachtingen of aanrandingen worden gerappor-
teerd. 

Worden ook alle feiten in de inrichting meegeteld, 
dan wordt uiteraard het aantal betrokken personen 
groter (46% van de 162). Vooral bij deze feiten doet 
zich het probleem voor hoe deze te beoordelen in 
termen van `delictgedrag' en dus als recidive tijdens 
de tenuitvoerlegging van de maatregel. Gegeven de 
aard van de delicten zijn we geneigd ze goeddeels 
buiten beschouwing te laten als recidive tijdens de 
tenuitvoerlegging. De wijze waarop ze worden 
afgedaan maakt dat mede aannemelijk. Wel maken ze 
duidelijk dat het werken in de tbs-inrichtingen niet 
geheel zonder risico's is. 

Afdoening 

Ruim twee derde van alle feiten wordt 'intern' 
afgedaan, dat wil zeggen daarvan is geen aangifte 
gedaan en er is alleen door de inrichting op gerea-
geerd. Hierbij kan gedacht worden aan afzondering, 
intrekken van verloven, overplaatsing, en dergelijke. 
Verder is 13% geseponeerd en heeft 16% tot een 
veroordeling geleid.° Van de feiten in de inrichtingssi-
tuatie is meer dan 90% ook intern afgedaan. Van de 
feiten buiten de inrichtingen is slechts een kwart 
intern afgedaan. Voor een overzicht zie tabel 3. 

Recidivesnelheid 

Gemiddeld liggen er 36 maanden (mediaan 31 
maanden) tussen de opname in het tbs-circuit en de 
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Tabel 3: Wijze van afdoening van de delicten naar situatie waarin zij 
hebben plaatsgevonden 

Wijze van 	 In de inrichting 	Buiten de inrichting 	Totaal 
afdoening 

Interne afdoening 	115 (93%) 	 15 (25%) 	130 (71%) 
Sepot 	 3 (2%) 	 20 (34%) 	23 (13%) 
Veroordeling 	 6 (5%) 	 24 (41%) 	30 (16%) 

Totaal 124 (100%) 	 59(100%) 	183(100%) 

tijdens de tenuitvoerlegging gemelde feiten. Vanaf de 
veroordelingsdatum gerekend is dat gemiddeld 44 
maanden (mediaan 37 maanden). Beperken we ons 
tot de feiten buiten de inrichting, en gelet op de aard 
van de delicten lijkt dat voor de beoordeling van de 
recidive het meest reed, dan liggen er gemiddeld 57 
maanden (mediaan 46 maanden) tussen de verroorde-
lingsdatum en de gemelde feiten, dat wil zeggen circa 
4 a 5 jaar. Een kwart van deze feiten heeft binnen 3 
jaar plaatsgevonden 

Verschillen tussen seksuele delinguenten en andere 
categorieen tbs-gestelden 

Hoe verhouden de aantallen delicten tijdens de 
tenuitvoerlegging van de tbs-gestelde seksuele delin-
quenten zich tot die van hen die naar aanleiding van 
een ander delict ter beschikking zijn gesteld? Voor 
een antwoord op deze vraag kunnen we te rade gaan 
bij het onlangs gepubliceerde onderzoek Tbs en 
recidive. 

In tabel 4 is weergegeven welk percentage van de 
verschillende categorieen tbs-gestelden een of meer 
keren een delict heeft gepleegd tijdens de tenuitvoer-
legging van de maatregel. Daarbij zijn de gegevens 
verder onderscheiden naar de fase van de tenuitvoer-
legging en naar de aard van de recidivedelicten. In de 
tenuitvoerlegging van de tbs, kan een onderscheid 
worden gemaakt naar intramurale en ekstramurale 
fase. Gedurende de intramurale fase worden de 
tbs-gestelden geacht in een inrichting te verblijven. 
Dit verblijf kan wel voor een kortere of langere tijd 
worden onderbroken door begeleid of onbegeleid 
verlof. Dergelijk verlof heeft altijd een gerichte 
bestemming. De gebruikelijke benaming voor de 
extramurale fase is 'proefverlor. Tijdens dit proef-
verlof verblijft de tbs-gestelde permanent buiten de 
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Tabel 4: Percentage recidivisten tijdens verschillende fasen van de 
tenuitvoerlegging van de meetregel near soon recidivedelict en soon 
delict wearbij tbs-gesteld 1  

soort delict waarbij tbs-gesteld 

Fase van 	 Vermogens- Gewelds- Seksueel 
tenuitvoerlegging 	 delict 	delict 	delict 	Totaal 

Intramuraal alle delicten 	 58% 	20% 	41% 	37% 
Intramuraal geweldsdelicten 
en seksuele delicten met 
geweld 	 9% 	7% 	16% 	10% 

Extramuraal alle delicten 	 25% 	7% 	25% 	16% 
Extramuraal geweldsdelicten 
en seksuele delicten met 
geweld 	 6% 	2% 	14% 	6% 

Gehele periode alle 
delicten 	 63% 	26% 	51% 	42% 
Gehele periode gewelds- 
delicten en seksuele 
delicten met geweld 	 13% 	9% 	25% 	16% 

Totaal aantal personen 	 128 	219 	87 	435 

inrichting en worth voornamelijk begeleid door de 
reclassering. Het proefverlof is bedoeld als laatste 
fase van de tbs. Het kan echter bij onregelmatigheden 
worden ingetrokken. 

Onder de delicten met geweldpleging vallen vermo-
gensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, 
agressieve misdrijven met licht letsel bij het slacht-
offer, idem met zwaar letsel eq. de dood ten gevolge 
hebbend en aanranding en verkrachting. Deze, uit het 
onderzoek Tin en recidive aflcomstige, gegevens zijn 
gebaseerd op de officieel geregistreerde criminaliteit. 

Tussen de tbs-gestelden die naar aanleiding van een 
vermogens-, gewelds-of zedenmisdrijf tbs zijn gesteld, 
zijn er verschillen in recidive tijdens de tenuitvoer-
legging van de maatregel. De recidive met gewelds- of 
zedendelicten blijkt bij de voor een seksueel misdrijf 
tbs-gestelden systematisch hoger te zijn dan die bij de 
andere categorieen tbs-gestelden. Dat geldt zowel 
voor de gehele periode van tenuitvoerlegging als voor 
de intramurale en de proefverloffase afzonderlijk. 
Over alle soorten delicten te zamen gerekend is de 
recidive tijdens de tenuitvoerlegging bij de naar 
aanleiding van een vermogensmisdrijf tbs-gestelden 
het hoogst. Voor de extramurale fase is er in dit 
opzicht geen verschil tussen de voor een vermogens- 

26 	Justidele Verkenningen, jrg. 15, nr. 9, 1989 



delict en de voor een seksueel delict tbs-gestelden. In 
tabel 4 zijn de gegevens samengevat. 

Uit het onderzoek Tbs en recidive kan ook worderi 
afgeleid dat drie kwart van de tijdens de tenuitvoer-
legging van de maatregel gepleegde delicten plaats-
hebben in de intramurale fase. Wel worden er tijdens 
de proefverloffase bijna tweemaal zoveel delicten per 
tijdseenheid gepleegd als tijdens de intramurale fase. 
Het proefverlof duurt immers gemiddeld relatief kort 
en de intramurale fase van de maatregel relatief lang. 
Door het beperkte karakter van het toezicht in de 
proefverloffase is dit op zich niet zo verwonderlijk.'° 

Duur van de maatregel en recidive na beeindiging van 
de maatregel 

Duur van de maatregel 

Hoe lang de maatregel van de 162 nu tbs-gestelde 
seksuele delinquenten zal gaan duren is uiteraard nog 
niet bekend: hun maatregel loopt nog. Gemiddeld 
zijn er 58 maanden verstreken sinds de veroordelings-
datum waarbij zij de maatregel tbs hebben opgelegd 
gekregen. Uit het onderzoek Tbs en recidive blijkt 
daarover het volgende. Gerekend vanaf de datum van 
veroordeling duurt de totale intramurale fase van de 
ter beschikking gestelde seksuele delinquenten 96 
maanden oftewel 8 jaar. De gemiddelde duur van 
hun proefverlof bedraagt 6 maanden oftewel een half 
jaar. Te zamen dus 8,5 jaar. Op dezelfde wijze 
doorgerekend kan een totale duur van de maatregel 
worden vastgesteld van 4,5 it 5,5 jaar voor de naar 
aanleiding van een vermogensmisdrijf of agressief 
misdrijf tbs-gestelden. 

Recidive na beeindiging van de maatregel 

Hoe is het gesteld met de recidive van tbs-gestelde 
seksuele delinquenten na betindiging van de 
maatregel? Aan het onderzoek Tbs en recidive zijn 
daarover de volgende gegevens te ontlenen. De 
hoogte van de recidivepercentages is uiteraard mede 
afhankelijk van de definitie van het criterium. 
Afgemeten aan het criterium `tenminste eenmaal 
opnieuw veroordeeld na beeindiging van de 
maatregel' kan voor de totale populatie van 
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ex-tbs-gestelden een recidivepercentage worden 
vastgesteld van 50%. Voor de seksuele delinquenten 
komt het recidivepercentage hiermee overeen (49%). 
Voor de naar aanleiding van een vermogensmisdrijf 
zonder geweldpleging (77%) en met geweldpleging 
(73%) tbs-gestelden is het recidivepercentage 
beduidend hoger, voor de voor een agressief misdrijf 
tbs-gestelden (36%) duidelijk lager. 

Wordt als criterium gehanteerd `enig proces verbaal 
naar aanleiding van een misdrir (het lichtste 
criterium) dan kan zowel voor alle tbs-gestelden te 
zamen als voor de seksuele delinquenten afzonderlijk 
een recidivecijfer van 64% worden vastgesteld. 
Worden als criteria genomen `tenminste eenmaal 
opnieuw veroordeeld met een vrijheidsbenemende 
sanctie van enige duur' respectievelijk `tenminste 
eenmaal opnieuw veroordeeld met een vrijheidsbene-
mende sanctie van tenminste een half jaar', dan zijn 
de recidivepercentages respectievelijk 32 en 22%. Dit 
laatste cijfer geeft een redelijke indicatie van de meer 
ernstige recidive. 

Wordt naar de aard van de recidivedelicten 
gekeken, dan blijkt van 18% van de ex-tbs-gestelden 
een delict met geweldpleging bekend te zijn 
geworden. Bij de voor een seksueel delict tbs 
gestelden is dit percentage 34%, duidelijk hoger dan 
bij de voor een vermogensdelict (20%) of een 
geweldsdelict (10%) tbs gestelden. 

Al deze cijfers zijn zogenaamde algemene recidive-
cijfers, dat wil zeggen ze hebben betrekking op alle 
recidivedelicten. Maar welk deel van de seksuele 
delinquenten heeft met seksuele delicten gerecidi-
veerd? In tabel 5 is nagegaan welke deel van de 
personen van wie tot en met de oplegging van de 
maatregel een of meer seksuele delicten bekend zijn 
geworden ook na beeindiging van de maatregel een 
of meer seksuele delicten bekend zijn geworden, en 
omgekeerd. De tabel maakt duidelijk dat het al dan 
niet gepleegd hebben tot en met de tbs van een 
seksueel misdrijf een zekere voorspellende waarde 
heeft voor het al dan niet plegen van een seksueel 
misdrijf na beeindiging van de maatregel: 25% 
respectievelijk 5% recidiveert met een seksueel 
misdrijf. 
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Tabel 5: Samenhang tussen het al dan niet gepleegd hebben van een 
seksueel misdrijf tot en met de tbs en het al dan niet gepleegd hebben 
van een seksueel misdrijf na beeindiging van de tbs 

Seksueel misdrijf 	 Seksueel misdrijf tot en met tbs 
na beeindiging 
van de tbs 	 Geen 	Een of meer 	 Totaal 

Geen 	 95% 	 75% 	89% (n=371) 
Een of meer 	 5% 	 25% 	11% (n= 48) 

Totaal . 	 100% 	 100% 	 100% 

	

(n=281) 	(n=138) 	 (n =41 9) 
Totaal tot en met tbs 	 67% 	 33% 	 100% 

Samenvatting en conclusies 

Een groot deel van alle tbs-gestelden, namelijk 25 
a 30%, is naar aanleiding van een seksueel delict tbs 
gesteld of al eerder voor een seksueel delict veroor-
deeld geweest. Bijna de helft van deze groep 
tbs-gestelde seksuele delinquenten is overwegend 
voor seksuele delicten veroordeeld geweest. Circa 
twee derde is, naast eventueel andere seksuele 
delicten, in ieder geval ook voor verkrachting veroor-
deeld geweest. 

Een kwart van de voor een seksueel delict tbs 
gestelden heeft tijdens de tenuitvoerlegging van de 
maatregel gerecidiveerd met gewelddadige delicten, 
seksuele delicten inbegrepen. Dit is een groter aantal 
dan bij de andere categorieen tbs-gestelden. De 
recidivesnelheid voor deze delicten is circa 5 jaar 
vanaf de veroordelingsdatum gerekend. Gemiddeld 
ligt er dus geruime tijd tussen de veroordelingsdatum 
en de tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten. 
De duur van de maatregel is bij de voor een seksueel 
delict tbs gestelden in verhouding zeer lang, vanaf de 
veroordelingsdatum gerekend 8,5 jaar tegen 4,5 a 5,5 
jaar voor de andere tbs-gestelden. Het grotere recidi-
verisico, dat de seksuele delinquenten tijdens de 
tenuitvoerlegging vormen, `bekopen' zij met een 
langdurige vrijheidsbeneming. 

De recidive na beeindiging van de maatregel ligt bij 
de voor een seksueel delict tbs gestelden voor alle 
recidivecriteria op gemiddeld niveau. De recidive met 
zwaarder bestrafte delicten is beperkt van omvang en 
bedraagt 22%. Van de voor een seksueel delict tbs 
gestelden heeft wel een groter aantal (34%) gerecidi-
veerd met een geweldsmisdrijf dan van de voor een 
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vermogensdelict (20%) en de voor een geweldsdelict 
(10%) tbs-gestelden. Van de tbs-gestelde seksuele 
delinquenten heeft 25% na beeindiging van de 
maatregel met seksuele delicten gerecidiveerd tegen 
5% van de andere categorieen tbs-gestelden. 

Hoe zijn deze uitkomsten nu te waarderen, met 
andere woorden wordt de beveiligingsdoelstelling van 
de maatregel op een aanvaardbaar niveau gereali-
seerd? Strikt genomen is deze vraag alleen te beant-
woorden vanuit concreet geformuleerde beleids-
normen over aanvaardbare of onaanvaardbare 
niveaus van recidive tijdens de tenuitvoerlegging van 
de maatregel. 

Gegeven de aard van de maatregel tbs zijn deze 
normen niet absoluut te formuleren. De norm kan 
nooit zijn dat recidive tijdens de tenuitvoerlegging 
geheel of nagenoeg geheel moet worden uitgesloten. 
Zowel de wijze van tenuitvoerlegging als de duur van 
de maatregel worden in beginsel uiteindelijk bepaald 
op basis van inschattingen van de risico's van de 
betrokken tbs-gestelden voor de samenleving. Zou 
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel recidive 
geheel of nagenoeg geheel moeten worden uitge-
sloten, dan zou de tbs-gestelden geen enkele 
bewegingsvrijheid buiten de instituten gegeven 
moeten worden. Tegelijkertijd zou daarmee echter 
ook een belangrijke toetssteen wegvallen ter beoor-
deling van de noodzaak tot verdere verlenging van de 
maatregel, namelijk inzicht in het gedrag van 
tbs-gestelden in uiteenlopende omstandigheden 
buiten het instituut. 

Een voorbeeld kan gevonden worden in de duur 
van de maatregel bij de voor een seksueel delict 
tbs-gestelden. Bij hen duurt de maatregel gemiddeld 
bijzonder lang. Tevens vormen zij een categorie met 
een groter risico voor het plegen van ernstige delicten 
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. 

Delicten tijdens de tenuitvoerlegging van de 
maatregel zijn dus niet uit te sluiten. De mogelijkheid 
tot recidive en het inzicht in de omstandigheden of 
voorwaarden buiten het instituut waarin al dan niet 
wordt gerecidiveerd, vormen krachtige argumenten 
tot verdere verlenging dan wel beeindiging van de 
maatregel. Aangenomen moet worden, en de beeindi-
gingspraktijk van de maatregelen geeft zeker 
aanleiding dat te veronderstellen, dat bij ontbreken 
van de mogelijkheid van recidive tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel de duur daarvan korter 
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zal worden. Ongetwijfeld gaat daar dan echter een 
recidiveverplaatsend effect van uit naar de periode na 
beeindiging van de maatregel. 

Is het voorstelbaar, rekening houdend met de 
hiervoor al aangegeven beperkingen in verband met. 
het karakter van de maatregel, dat de omvang van de 
recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel 
verder is terug te brengen? Omdat delicten tijdens de 
tbs vooral gedurende onbegeleid verlof of proefverlof 
zullen plaatsvinden, doet zich de vraag voor of er 
altijd in voldoende mate wordt gecontroleerd en kan 
worden gecontroleerd op de naleving van de 
voorwaarden van het verleende verlof. Van een meer 
uitgebreide controle zou een zekere reductie in 
recidive mogen worden verwacht. Aanwijzingen dat 
een effectievere controle in substantiate mate 
mogelijk en wenselijk is, zijn er overigens niet. Naar 
aanleiding van de twee recente levensdelicten waarbij 
de slachtoffers ook waren verkracht, is de controle bij 
de verlofregeling reeds aangescherpt. 

De waardering van de recidivecijfers over de 
periode na beeindiging van de tbs zal afhangen van 
de verwachtingen die men heeft van wat de maatregel 
tbs vermag of zou moeten vermogen. Een recidiveper-
centage van 50% is hoog, wanneer men hoopt of 
verwacht een percentage van nut te bereiken. Een 
zelfde recidivepercentage van 50% wordt wellicht laag 
gevonden, wanneer men zich op het standpunt stelt 
dat zonder maatregel een percentage van 100% 
verwacht mag worden. Beide verwachtingen zijn niet 
reeel. Een recidivepercentage van nut procent is niet 
reeel, omdat niet bij iedere tbs-gestelde verwacht mag 
worden dat de tenuitvoerlegging van de maatregel het 
gewenste resultaat zal hebben. Een recidiveper-
centage van 100% bij achterwege laten van de 
maatregel is echter evenmin reeel, omdat de recidive-
risico's voor de tbs-gestelden uiteenlopen. 

Toch zijn er natuurlijk wet activiteiten wenselijk 
om, waar mogelijk, de behandeling te verbeteren. 
Naast suggesties in andere artikelen in dit nummer, 
kan hier vooral de mogelijkheid van bepaalde soorten 
onderzoek worden genoemd: 
— In hoeverre komt de behandeling zoals beoogd ook 
overeen met de behandeling zoals die in de werke-
lijkheid van alledag gerealiseerd wordt, met andere 
woorden wat is de spanning tussen het ideaal, doel of 
plan en de werkelijkheid? 
— In hoeverre vindt de behandeling zoals beoogd ook 
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Noten 

steun in de uitkomsten van evaluatie-onderzoek, met 
andere woorden wat is de spanning tussen theorie en 
werkelijkheid? 

Daarnaast is een meer door onderzoek onderbouwd 
inzicht gewenst in de behandelingsvooruitzichten en 
behandelingsbehoeften bij verschillende te onder-
scheiden categorieen tbs-gestelden. In het nog 
lopende deel van het onderzoek bij tbs-gestelde 
seksuele delinquenten wordt getracht daar ook 
aandacht aan te besteden. 

' Zie voor ten uitgebreider 
verslag: Emmerik, IL. van, en M. 
Brouwers, Ter beschikking 
gestelde seksuele delinquenten I: 
enkele kwantitatieve gegevens 
over hun delictgedrag, Tijdschrift 
voor Criminologic, nr. 3, jaargang 
31, 1989, pp. 215-228. 

Emmerik, J.L. van, Tbs en 
recidive; een vervolgstudie naar 
de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979 - 
1983, WODC-reeks `Onderzoek en 
Beleid' nr. 95, Gouda Quint BV, 
Arnhem, 1989. 

Zie J.L. van Emmerik en M. 
Brouwers in TvC, J.L. van 
Emmerik, Tbs en recidive (1989) 
en Jaarcijfers TBS 1987 van het 
Ministerie van Justitie. 
4  Hun aanwijzing als seksueel 
delinquent berust klaarblijkelijk 
op een bepaalde kennis in de 
desbetreffende inrichting van de 
toedracht van de gepleegde 
delicten of op een bepaalde inter-
pretatie van die toedracht. 

Of zelfs uitsluitend voor 
niet-seksuele delicten zijn veroor-
deeld: zie de hiervoor genoemde 
11%. 
6  Voor het onderzoek bij de op dit 
moment tbs-gestelde seksuele 
delinquenten is alleen gebruik 
gemaakt van de op het depar-
tement beschikbare informatie, 
ook voor de registratie van 
delicten tijdens de tenuitvoer- 

legging gepleegd. Deze registratie 
valt dus niet samen met de 
gegevens uit de Justitiele 
Documentatie en zal 
waarschijnlijk vooral meer feiten 
bevatten: aangenomen mag 
worden dat van de &Eckel 
geregistreerde delicten maar 
weinig wordt gemist terwij1 een 
deel van de nu meegetelde feiten 
niet ter kennis van de politie is 
gebracht met name wanneer deze 
in de inrichtingen hebben plaats 
gehad. 
Deze werkwijze heeft enkele 
bezwaren. Allereerst vanwege de 
interpretatie van deze feiten 
voorzover geen proces verbaal 
voorhanden is: de omschrijvingen 
in de dossierstukken zijn dan de 
basis geweest voor de delictcate-
gorisering in plaats van een 
officiele delictomschrijving. In de 
tweede plaats is onduidelijk welke 
feiten, met name dan uiteraard die 
welke in de inrichting zijn 
gepleegd, tot een officiele regis-
tratie geleid zouden hebben 
wanneer de betrokken persoon 
niet reeds ter beschikking gesteld 
zou zijn. In de derde plaats 
kunnen er verschillen zijn tussen 
de instituten in de mate waarin 
bepaalde gedragingen van de ter 
beschikking gestelden in hun 
rapportages worden vermeld en in 
de aard van de omschrijving van 
de gebeurtenissen en daarmee 
voor de interpretatiemogelijk-
heden om ze terecht of ten 
onrechte als delictgedrag op te 
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vatten. Daartegenover staat dat 
een enkel baseren op de officieel 
geregistreerde criminaliteit 
mogelijk ten onrechte ernstige 
feiten die in de inrichting zijn 
gepleegd maar niet tot een 
aangifte hebben geleid, buiten 
beschouwing zou kunnen laten. 

Daarbij dient te worden aange-
tekend dat deze cijfers een 
voorlopig karakter dragen, omdat 
de maatregel van deze personen 

Kwantitatieve gegevens 

nog loopt. 
8  Van 12 feiten was (nog) geen 
afdoening bekend. 
9  Ontleend aan Tbs en recidive. 
" Omdat de maatregel bij de hier 
besproken groep van 162 
personen nog loopt, kan op dit 
punt geen directe vergelijking 
worden gemaakt van de gegevens 
uit het recidiveonderzoek met die 
in tabel 2. 
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De behandeling van seksuele 

delinquenten 

Overwegingen vanuit het regeringsbeleid ter 
bestrijding van seksueel geweld 

drs. L.E. de Wijn* 

Inleiding 

In dit artikel wordt de behandeling van seksuele 
delinquenten geplaatst in het kader van het regerings-
beleid ter bestrijding van seksueel geweld. Eerst 
wordt beschreven wat de beleidsfilosofie van de 
overheid op dit gebied is. Vervolgens komen de 
diverse aspecten van dit beleid ter sprake en de plaats 
die de behandeling van daders van seksueel geweld 
daarin inneemt. Tenslotte wordt ingegaan op de 
praktische consequenties van het geschetste beleid 
voor de behandeling van deze daders. 

De beleidsfilosofie 

Sinds 1984, met het uitbrengen van de nota 
Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes voert de regering een interdepartementaal 
beleid ter bestrijding van seksueel geweld, gecoordi-
neerd door de CoOrdinerend Minister voor Emanci-
patiezaken. In deze regeringsnota wordt het probleem 
van seksueel geweld geanalyseerd en worden de 
verschillende uitingsvormen benoemd. 

Het probleem van seksueel geweld hangt samen, 
aldus de regering, met de maatschappelijke positie 
van vrouwen: in de heersende maatschappelijke 
structuur, die gekenmerkt wordt door machtsver-
schillen tussen vrouwen en mannen en door speci-
fieke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, 

* De auteur is beleidsmedewerker van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coordinatie 
Emancipatiebeleid en coordinator van het Project 
Bestrijding van Seksueel Geweld. 
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nemen vrouwen in principe de laagste posities in. 
Deze structuur komt tot uiting in twee heersende 
principes: de arbeidsdeling naar sekse en de organi-
satie van de seksualiteit. 

Arbeidsdeling naar sekse houdt in dat de laagst of 
niet betaalde arbeid, die bovendien het minst in 
aanzien staat, grotendeels door vrouwen wordt 
verricht, terwijl de hoogst betaalde banen, met het 
meeste aanzien en macht, grotendeels in handen zijn 
van mannen. 

De organisatie van de seksualiteit is zodanig, dat 
uitgegaan wordt van de mannelijke hetero-norm: 
vrouwelijke seksualiteit wordt als afgeleide van de 
mannelijke gezien, zozeer zelfs dat vrouwen er zijn 
om de mannelijke seksuele nood te lenigen. Deze 
principes leiden tot en Worden gevoed door de 
bestaande beeldvorming over wat typisch mannelijk 
en wat typisch vrouwelijk zou zijn. Zo ontstaat een 
voortdurende reproductie, die (onder andere) 
seksueel geweld in stand houdt. Van het bovenge-
noemde structurele machtsverschil tussen mannen en 
vrouwen is seksueel geweld de ernstigste uitingsvorm, 
de kristallisatie van de (niet altijd zichtbare) 
bestaande opvattingen. 

De consequentie van deze analyse is dat het beleid 
ter bestrijding van seksueel geweld een noodzakelijk 
onderdeel vormt van het emancipatiebeleid van de 
regering. Bescherming tegeh seksueel geweld is 
bovendien een uitvloeisel van enkele in de Grondwet 
opgenomen grondrechten: het recht op eerbiediging 
van ieders persoonlijke levenssfeer, en het recht op de 
onaantastbaarheid van het lichaam. 

Als uitingsvormen van seksueel geweld onder-
scheidt de regering selcsueel geweld binnenshuis: 
(seksuele) vrouwenmishandeling en seksueel misbruik 
van kinderen door verwanten; seksueel geweld in 
openbare (buiten)ruimten en openbaar vervoer; 
seksuele intimidatie in arbeidssituaties; seksueel 
geweld in afhankelijkheidsrelaties als hulpverlener/ 
client en docent/leerling; seksueel geweld in de 
prostitutie en in de vrouwenhandel; seksueel geweld 
bij vrouwelijke vluchtelingen en in de pornografie. 

Aspecten van het beleid: doelen en middelen 

In het beleid ter bestrijding van seksueel geweld 
zijn twee hoofddoelen te onderscheiden: het terug- 
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dringen van het verschijnsel en het opvangen van de 
gevolgen. Voor het terugdringen van het verschijnsel 
worden preventiemiddelen ingezet die zich, in 
overeenstemming met de beleidsfilosofie, richten op 
verandering van het maatschappelijk klimaat, het 
opheffen van machtsverschillen tussen mannen en 
vrouwen en op een andere beeldvorming met 
betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

In overeenstemming met de gebruiken in de 
(geestelijke) gezondheidszorg wordt preventie op dit 
niveau in dit artikel primaire preventie genoemd. 
Daarnaast wordt getracht herhaling of langer voort-
duren te voorkomen door het bevorderen van vroege 
signalering, tijdig melden en doen stoppen van het 
seksuele geweld en een adequate aanpak van de 
daders. Dit niveau van preventie wordt secundaire 
preventie genoemd. Het opvangen van de gevolgen 
bestaat vooral uit bevorderen van voldoende en 
kwalitatieve opvang van en hulpverlening aan de 
slachtoffers. 

Primaire preventie 

De primaire preventie richt zich, zoals gezegd, in de 
eerste plaats op (het veranderen van) de bestaande 
maatschappelijke opvattingen en verhoudingen met 
betrekking tot mannen en vrouwen. Cruciaal bij het 
opheffen van de machtsverkhillen tussen mannen en 
vrouwen is het bevorderen van de economische 
zelfstandigheid van vrouwen. Uit onderzoek is 
namelijk gebleken dat het meeste seksueel geweld 
voorkomt in de beslotenheid van het gezin of de 
relatie. Fen vrouw moet dus niet vanwege econo-
mische athankelijkheid aan haar gewelddadige man - 
gewelddadig jegens haar of jegens haar kinderen - 
gebonden zijn. 

Met die binding is natuurlijk meer aan de hand dan 
economische afhankelijkheid: het idee is, en dat 
wordt juridisch nog stevig ondersteund, dat vrouwen 
en kinderen het (ook seksuele) bezit zijn van een man 
(zie het naam- en afstammingsrecht en het omgangs-
recht). Het gevolg daarvan is dat vrouwen en 
kinderen gesocialiseerd zijn tot een grote loyaliteit ten 
opzichte van man en vader maar ook ten opzichte 
van zoons, broers, grootvaders en ooms. Omgekeerd 
betekent deze patriarchale socialisatie dat er in de , 
maatschappij grote huiver bestaat om in te grijpen in 
de `prive-situatie van het gezin'. Typerend voor deze 
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mentaliteit waren de publieke reacties op de 
Bolderkar-affaire: de compassie ging vooral uit naar 
de vaders, wier bezit werd afgenomen, in plaats van 
naar de kinderen, met wie - nog afgezien van de 
uithuisplaatsing - in ieder geval jets ingrijpends was 
gebeurd. 

Het is in dit zelfde licht niet merkwaardig dat er 
wel mogelijkheden zijn om, bij vermoeden van 
seksueel misbruik, het kind - bijvoorbeeld voor nader 
onderzoek - uit huis te plaatsen, maar niet om de 
vermoedelijke dader een tijd te verwijderen. 
Overigens wordt die laatste mogelijkheid in semmige 
arrondisementen nu door de reclassering onderzocht. 

Een tweede belangrijke peiler van het primaire 
preventiebeleid is voorlichting aan het brede publiek. 
Naast het subsidieren van een aantal kleinere 
voorlichtingsprojecten wordt door de rijksoverheid 
momenteel een algemeen, langerdurend voorlichtings-
project voorbereid, gericht op mannen en jongens. 
Hieraan wordt door vier ministeries meegewerkt, 
waaronder het Ministerie van Justitie. Dit voorlich-
tingsproject is gericht op het bevorderen van een 
mentaliteitsverandering bij mannen en jongens met 
betrekking tot hun opvattingen over mannelijkheid en 
meer in het bijzonder op de verandering van hun 
beelden over dominantie, agressie en geweld als 
typisch mannelijk gedrag. Het project is ook gericht 
op het bevorderen van zelfbewustzijn en zelfrespect 
van vrouwen en meisjes en op het ondersteunen van 
hun eigen beleving en waardering van seksualiteit. 

Secundaire preventie 

De secundaire preventie is vooral gericht op het 
signaleren van het probleem, zowel wat betreft de 
aard en de omvang ervan, als in individuele gevallen. 
Door onderzoeksopdrachten is de laatste jaren de 
aard en omvang zichtbaar geworden van seksueel 
misbruik van meisjes door verwanten (Draijer, 1988) 
van (seksuele) vrouwenmishandeling in heterosek-
suele partner-relaties (Romkens, 1989), van seksueel 
geweld door hulpverleners (Aghassy en Noot, 1987) 
van seksuele intimidatie op het werk (projectgroep 
Groningen, 1986) van seksueel geweld bij vrouwen-
handel (Buijs en Verbraken, 1985) en in de prostitutie 
(Van Wesenbeeck, 1986). 

De (vroegtijdige) signalering in individuele gevallen 
wordt bevorderd door het (mede) subsidieren van 
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voorlichtingsprogramma's, gericht op het stimuleren 
van het naar buiten brengen van het probleem door 
het slachtoffer en op het horen en geloven van de 
boodschap door de omgeving. Daarnaast worden 
deskundigheidsbevorderingsprogramma's gestimu-
leerd, gericht op diverse doelgroepen, waaronder 
justitie en politic. Van belang bij het signaleren 
blijken de plaatselijke of regionale samenwerkings-
verbanden tussen politic, justitie, artsen en hulpver-
leners te zijn, omdat iemand vaak pas seksueel 
geweld durft te onderkennen als zij/hij weet wat er 
met het slachtoffer moet gebeuren. Dat zal vaak 
neerkomen op verwijzen. Het is niet toevallig dat de 
politic vaak een actieve rol speelt in het tot stand 
komen van een dergelijk samenwerkingsverband. 

Een groot knelpunt is het me/den en doen stoppen 
van seksueel geweld, vooral in gezinssituaties. Lang 
niet alle gevallen worden gemeld, noch in de vorm 
van aangifte bij de politie, noch in de vorm van 
melding bij een vertrouwensarts in geval van incest. 
Bij de politie worden alleen de minst en de meest 
erge gevallen gemeld: exhibitionisten, seksueel 
geweld door onbekenden en seksueel misbruik door 
vaders. Statistisch gezien is er een grotere kans op 
seksueel misbruik door broers, opa's, ooms en echtge-
noten. (Draijer 1988) De laatsten zijn overigens nog 
niet strafbaar voor verkrachting. Daarnaast is er nog 
het probleem van het rondkrijgen van het bewijs. De 
indruk bestaat dat daartoe steeds vaker deskun-
digheid van buiten wordt benut. 

Vanuit het beleid ter bestrijding van seksueel 
geweld wordt de aanpak van daders van seksueel 
geweld gezien in het licht van secundaire preventie. 
Tot nu toe was er binnen dit beleid vooral aandacht 
voor de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. 
Het inzicht wint echter veld, dat als het kwaad niet 
bij de bron wordt aangepakt, het zoveel mogelijk 
verhelpen van de gevolgen nooit zal eindigen. De 
aanpak van daders van seksueel geweld moet dan wel 
effect hebben. De vraag naar de recidive-kans is dus 
van wezenlijk belang. 

Zowel in (sommige) gevangenissen als in tbs-inrich-
tingen, als, in geringe mate, in de ambulante geeste-
lijke gezondheidszorg, is sprake van behandeling van 
seksuele delinquenten. Deze behandeling is echter 
nog weinig ontwikkeld, al valt te signaleren dat de 
belangstelling ervoor groeiende is, getuige ook dit 
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nummer van Justitiele Verkenningen. 
In de ambulante zorg is zich vrij snel een klimaats-

verandering aan het voltrekken die loopt van groot 
verzet tegen het behandelen van daders van seksueel 
geweld (zeker als zij zich niet geheel vrijwillig en 
gemotiveerd melden) naar de opvatting dat, met name 
in het kader van een justitiele maatregel, ook 
ambulante behandeling van daders van seksueel 
geweld heel goed mogelijk is. 

De noodzaak daartoe werd actueel toen vanuit de 
vrouwenbeweging en met name de VSK werd aange-
drongen op het toepassen van het zogenaamde 
drie-sporen-model in de hulpverlening aan slacht-
offers van incest. Dit houdt in dat het slachtoffer, de 
moeder en eventueel andere gezinsleden en de dader 
allemaal, maw los van elkaar, hulp en behandeling 
krijgen door verschillende hulpverleners: het slacht-
offer bij het verwerken van het gebeurde, de moeder/ 
broers, zusjes om haar dochter/hun zuster te steunen 
en daadwerkelijk te beschermen en hun eigen rol in 
de ontstane situatie te verwerken en te aanvaarden, 
de dader om te leren inzien dat zijn gedrag ontoe-
laatbaar en zeer schadelijk is. 

In september is in Rotterdam officieel een begin 
gemaakt met een dergelijk hulpverleningsproject, 
waarbij nauw wordt samengewerkt tussen het 
Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur, de 
Districtspsychiatrische Dienst, de Reclassering en de 
Rotterdamse Riaggs. 

De hulpverlening aan slachtoffers 

De overheid heeft - daartoe gestimuleerd door de 
vrouwenbeweging, die zelf was gestart met autonome 
hulpverleningsprojecten - in 1984 prioriteit gegeven 
aan het stimuleren van hulpverlening aan slacht-
offers. Tot die tijd was er namelijk praktisch geen 
aandacht voor de slachtoffers van seksueel geweld, 
noch bij hulpverlening, noch bij politie en justitie. 

De toenmalige staatssecretaris voor Emancipatie-
zaken heeft - bij wijze van experiment - subsidie 
toegekend aan een aantal emancipatorische hulpver-
leningsprojecten: de stichtingen Tegen haar Wil in 
Groningen en Amsterdam, de Stichting Tegen 
Seksueel Geweld in Utrecht, het Opvanghuis voor 
Incestslachtoffers in Groningen en de landelijke 
Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling. De 
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subsidie aan deze projecten loopt tot 1992. Ze hebben 
de opdracht om de door hen ontwikkelde visie, 
methodiek en werkwijze over te dragen aan de 
reguliere instellingen. Tegelijk hebben de reguliere 
instellingen in de genoemde plaatsen de opdracht de 
hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in 
hun beleid op te nemen en daarbij gebruik te maken 
van de kennis en inzichten van de betreffende experi-
mentele projecten. 

Het grote knelpunt was en is het capaciteits- en 
kwaliteitsgebrek in de genoemde hulpverleningssoort 
binnen de reguliere instellingen. Op diverse wijzen 
wordt deskundigheidsbevordering met betrekking tot 
de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel 
geweld door de overheid gestimuleerd, maar het 
proces gaat langzaam. Kennelijk is er meer aan de 
hand dan het ontbreken van kennis en vaardigheden. 
Ook artsen en hulpverleners zijn het produkt van hun 
maatschappelijke omgeving en hanteren (onbewust) 
de normen en waarden, waardoor seksueel geweld is 
ontstaan. Daardoor hebben veel hulpverleners huiver 
om seksueel geweld als oorzaak van problemen te 
signaleren, en weten ze geen raad met het ter sprake 
brengen en de behandeling van het probleem. 
(Boland, 1988; Frenken en Van Stolk, 1987) 

De consequenties voor de behandeling van daders 

De beleidsfilosofie bij de bestrijding van seksueel 
geweld leidde ertoe dat dit beleidsterrein principieel 
onderdeel vormt van het emancipatiebeleid. Dat 
betekent dat de emancipatoire visie op seksueel 
geweld een theorie levert die andere theorieen 
omtrent het ontstaan van seksueel geweld overstijgt. 
Voor de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld een 
biologisch-theoretische, een leertheoretische of een 
psychoanalytische visie niet haaks zal mogen staan 
op het principe van de (sociale, psychologische en 
economische) gelijkheid van mannen en vrouwen. 
Met andere woorden, deze visies zullen niet van 
sekse-stereotiepe beelden mogen uitgaan, die immers, 
naar uit onderzoek blijkt, ook in de psychotherapeu-
tische hulpverlening leiden tot superioriteit van het 
aan mannen toegedachte model van geestelijke 
gezondheid. 

De emancipatorische visie als toetsingskader voor 
het therapeutisch handelen betekent ook dat bijvoor- 
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beeld porno of prostitutiebezoek nooit kunnen dienen 
als gedragsalternatief voor seksueel geweld. Zij houdt 
bovendien in dat bij de behandeling van seksuele 
delinquenten uitgegaan wordt van de volledige 
verantwoordelijkheid van de dader, en nimrrier van 
het excuus van de dominerende moeder, de afwezige 
vader of de juist te volgzame dan wel frigide vrouw 
of vriendin. 

Hierboven werd melding gemaakt van daderbehan-
deling in het kader van een driesporenmodel. Dit 
model, dat door het ministerie van WVC wordt gesti-
muleerd, is tot stand gekomen vanuit het gezichtspunt 
van de slachtofferhulp. Ook vanuit de invalshoek van 
de behandeling van seksuele delinquenten verdient 
het aanbeveling een koppeling te leggen met (een 
aparte) behandeling van het slachtoffer en het bieden 
van (aparte) steun en hulp aan de omgeving van de 
dader. Bovendien zou, in geval van behandeling in 
een inrichting, vervolgbehandeling in de ambulante 
zorg na ontslag zeer wenselijk zijn. 

Een andere consequentie van de emancipatoire kijk 
op seksueel geweld betreft de werk-setting waarin 
wordt behandeld. Als dat er een is waarin de 
maatschappelijke structuur van machtsongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen wordt weerspiegeld, dan 
krijgt de client, ook in geval van een `vrouwvriende-
lijke' behandeling, een dubbele boodschap mee. En 
niets is zo verwarrend als dat. 	- 

De bundel die gemaakt was ter gelegenheid van de 
studiedagen Tbs 1989 over seksualiteit en intimiteit in 
de inrichting bevatten aardige illustraties van de 
ongelijke posities van mannelijke en vrouwelijke 
werkers in de inrichtingen. In een bijdrage zei een 
sociotherapeute zelfs dat ze meer last had van het 
gedrag van haar mannelijke collega's dan van dat van 
de delinquenten. Opvallend was voorts de samenhang 
tussen de gelijke deelname van vrouwen en mannen 
aan het (therapeutische) werk, en het verbod op 
pornografie in een bepaalde inrichting. Zo blijken 
werksetting en behandelvisie nauw met elkaar 
verbonden te zijn. 

Tenslotte zou ik willen opmerken dat mijns inziens 
zowel mannen als vrouwen in staat zijn seksuele 
delinquenten te behandelen vanuit een emancipatoire 
visie. Wellicht verdienen zelfs mannen als behande-
laars in dit geval de voorkeur omdat zij dan tevens als 
identificatiemodel kunnen dienen voor hun client. Zij 
zouden dan wel gesuperviseerd moeten worden door 
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Seksualiteit en intimiteit in de 

inrichting 

Beleid en praktijk 

drs. J. Mulder* 

Inleiding 

Een nogal door seks geobsedeerde patient komt de 
stafkamer op, werpt een brief op de tafel waaraan 
enkele groepsleidsters zitten te werken, en verdwijnt 
weer. Hij schrijft er in verliefd te zijn op een van hen. 
Na enig overleg schrijft de groepsleidster hem terug: 
`Bedankt voor je brief en goed dat je het me schrijft. 
Ik ben niet verliefd op jou en niet van plan het te 
worden. Maar praat er over met een van de anderen; 
als het dan weer gaat kunnen wij weer met elkaar 
door.' Na enige tijd komt deze brief terug de 
stafIcamer in. De patient heeft er een briefje bijge-
voegd: `Wat ik onderstreept heb in je brief is niet 
waar', schrijft hij, en dan is daar onderstreept: `ik ben 
niet verliefd op jou en niet van plan het te worden'. 

De confrontatie met gedrag waarin seksualiteit en 
intimiteit een rol speelt is aan de orde van de dag bij 
de patienten in een tbs-kliniek. Een specifiek beleid 
ten aanzien van seksualiteit en intimiteit is er in de 
Dr. Henri van der Hoeven Kliniek echter eigenlijk 
niet. De behandeling is gericht op de gehele persoon-
lijkheid en de omgang met seksualiteit en intimiteit 
wordt gezien als een onderdeel van de totale proble-
matiek. (De Gooijer, 1980) Dit is natuurlijk waar, 
maar het is ook een dooddoener. Zeker bij patienten 
met seksuele delicten, en dat zijn er een behoorlijk 
aantal, vraagt de seksualiteit op zichzelf een specifiek 
beleid, net zoals het om specifieke behandelingsmid-
delen vraagt. 

* De auteur is als supervisor-behandelingsplan werkzaam in 
de Dr. Henri van der Hoeven kliniek. 
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Het kliniekbeleid 

Maar eerst een paar woorden over het algemene 
beleid van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek. Het 
einddoel van de behandeling zal altijd zijn dat een 
patient zich zowel intrapsychisch als interpersoonlijk 
ontwikkelt. Het voornaamste behandelingsmiddel 
daarbij is de interactie. De interactie met familie, met 
medepatienten en met stafleden. En binnen de inter-
actie ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid die 
patienten hierin naar zichzelf en anderen dragen. In 
de kliniek wordt getracht, voor zover dat mogelijk is, 
een afspiegeling van de maatschappij te vormen. 
Hierin passen zaken als loon naar werken en het 
hebben van medezeggenschap. Maar op de eerste 
plaats komt toch het op een verantwoorde manier 
aangaan van, en omgaan met, relaties. (Courth-van 
der Plaats en Niemantsverdriet, 1982) 

In groepen van acht tot tien patienten wordt 
samengeleefd. Men eet samen, bespreekt de 
dagelijkse gang van zaken, houdt de groepsruimte 
schoon, enzovoort. Maar ook praat men mee als een 
van de groepsleden voorstelt op verlof te gaan; waar 
zitten de risico's van weglopen, alcoholgebruik, en 
vooral, van nieuwe delicten. De meningen worden 
vervolgens gebundeld en meegenomen in het 
stafoverleg dat over het betreffende verlof zal plaats-
vinden. Ook op andere manieren wordt een beroep 
gedaan op het dragen van verantwoordelijkheid voor 
elkaar. Een belangrijk voorbeeld is het gezamenlijk 
zorg dragen voor de veiligheid in de kliniek. In deze 
kliniek werken geen bewakers, en voor het bewaken 
en/of herstellen van de veiligheid is de medewerking 
van patienten van het grootste belang. Zo helpen 
patienten, wanneer dit nodig is, anderen te stoppen in 
gewelddadig gedrag en eventueel te separeren. 

In het overlegorgaan waar stafleden en patienten 
aan deelnemen, de kliniekraad, worden besluiten 
toegelicht, en emoties met elkaar gedeeld. Alle 
opgenomen patienten hebben problemen op het 
gebied van de persoonlijke relaties. Bij alien hebben 
de gepleegde delicten een direct of indirect verband 
met deze problemen. Ik noem eenzaamheid, gebrek 
aan empathie, een neiging tot versmelten of abrupt 
afbreken van relaties, wantrouwen. Al deze 
problemen kunnen in het verleden een rol hebben 
gespeeld, en al deze problemen komen tijdens de 
behandeling in de kliniek terug. En het gebied waar 
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contactmoeilijkheden wel bij uitstek naar voren 
komen is dat van de seksualiteit en de intimiteit. Het 
is een veelomvattend en gecompliceerd gebied. 
Patienten kunnen bijvoorbeeld op de leefgroep met 
elkaar stoeien, maar doodsbang zijn voor de sportac-
tiviteit judo. Anderen kunnen weer prima judoen, 
maar raken in de war als een groepsleidster ze onder 
het uitleggen een hand op de arm legt. 

Zowel vrouwen als mannen 

Dat laatste brengt me direct op het verschil tussen 
de Van der Hoeven kliniek en bijna alle andere 
tbs-klinieken: er is namelijk een aantal vrouwelijke 
patienten opgenomen en ook de helft van de 
stafleden is vrouw. Dit past goed in het streven van 
de kliniek om de patienten een zo gewoon en groot 
mogelijk scala van ervarings- en leermogelijkheden 
aan te bieden. Het goede nieuws is dus voor de 
patienten dat zij behalve met mannen ook met 
vrouwen kunnen leren omgaan; het slechte nieuws is 
dat zij er wel met hun handen van af moeten blijven. 
Juist bij deze groep patienten, waar een verandering 
in de omgang met anderen een essentieel onderdeel 
dient te zijn bij het verminderen van de kans op 
recidive, is de weg daar naar toe geplaveid met 
afwijkend gedrag. Dit legt vooral een grote druk op 
de vrouwelijke groepsleiding. Zij hebben dagelijks te 
maken met een grote groep mannen (slechts tien van 
de patienten zijn vrouwen) die moeten leren op een 
andere wijze met hen om te gaan op het gebied van 
seksualiteit en intimiteit. 

Alle patienten worden vroeg of laat wel eens 
verliefd op een groepsleidster, en er wordt lustig over 
hen gefantaseerd. Zelfs de meest verstokte pedofiel 
zal nog wet eens verliefd worden (een soort gelegen-
heidsheterofilie dus). Overigens zijn er natuurlijk ook 
homoseksuele verliefdheden. Op zich is daar geen 
bezwaar tegen. Het is een onderdeel van het behande-
lingsproces. Op directe of indirecte wijze worden 
deze gevoelens door de patienten geuit, en van de 
begeleiders wordt verwacht hier een passend 
antwoord op te hebben. Dit alles heeft een wat 
schizofreen beleid ten aanzien van seksualiteit tot 
gevolg: enerzijds wordt het hebben van seksuele 
gevoelens als een normale zaak geaccepteerd, anders- 
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zijds wordt het uitleven ervan zo veel mogelijk 
afgeremd. 

Eigenlijk komt dit leerproces nogal overeen met het 
proces dat plaatsvindt in de klassieke psychotherapie-
situatie, waar de patient leert aan de analyse van 
overdrachtsgevoelens en aan de corrigerende 
ervaringen in het contact met de therapeut. Probleem 
met het dagelijks leven in een tbs-kliniek is dat het 
geen psychotherapie-, maar een sociotherapie-situatie 
is; probleem met de meeste patienten is dat zij niet 
goed in staat zijn gevoelens en handelingen te 
scheiden. Als gevolg daarvan is het nodig via een 
systeem van omgangsregels en afspraken dit ontwik-
kelingsproces te sturen. Doel hiervan moet zijn dat de 
therapeutische elementen geoptimaliseerd worden, 
terwijI de negatieve, en soms riskante elementen 
maximaal beheerst worden. 

Begeleiding 

In de praktijk betekent dit dat er veel gesproken 
moet worden over wat aan het contact ervaren wordt. 
Zoals ik eerder schreef staat het dragen van verant-
woordelijkheid binnen de interacties van iedere 
patient hoog in het vaandel van de kliniek. Op het 
gebied van seksualiteit en intimiteit betekent dit dat 
de patient begeleid moet worden om op een zodanige 
wijze met zijn behoefte aan nabijheid en seksualiteit 
om te gaan dat hij die durft erkennen, en dat hij er 
met respect en met in achtneming van de grenzen van 
de ander mee omgaat. Wanneer hij zich tot een 
groepsleidster aangetrokken voelt moet hij hierover 
kunnen praten. Soms met haarzelf. Maar vaak juist 
niet, zoals in het voorbeeld dat ik aan het begin van 
dit artikel noemde, wanneer het praten over de 
gevoelens op zichzelf al als seksueel opwindend 
wordt ingeschat, of, wanneer het praten erover een 
seksueel agressief karakter krijgt. Dan doet een 
mannelijke collega dit. 

In veel gevallen wordt door hen echter helemaal 
niet over deze gevoelens gesproken. Soms is het 
hiervoor gewoon nog te vroeg. Maar vaak is het 
praten over seksuele wensen en fantasieen, en in het 
bijzonder met iemand die seksuele delicten gepleegd 
heeft, ook voor stafleden iets dat hen veel moeite 
kost. Dit kan uit afkeer zijn, zoals bij veel groepsleid-
sters, maar ook gewoon uit onwennigheid. 
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Begeleiding van de stafleden hierin is dan ook van 
het grootste belang. Al met al meen ik toch dat het 
doormaken van een goede verliefdheid, waarin het 
proces van erkenning van gevoelens, het voelen 
zonder controleverlies, en teleurstelling zonder 
contactverlies wordt doorlopen, een van de belang-
rijkste corrigerende ervaringen kan zijn binnen de 
behandeling. 

Adviezen en grenzen 

Intieme relaties tussen patienten onderling komen 
vanzelfsprekend ook voor, zowel homo- als hetero-
seksueel. Deze relaties worden niet ontmoedigd maar 
er geldt hetzelfde voor als voor het contact met 
begeleiders. Dat wil zeggen: verantwoordelijkheid 
nemen binnen de relatie, geen dwang of geweld, maar 
de grenzen van elkaar respecteren. Het nemen van 
zogenaamde levensbeslissingen, zoals zwanger 
worden of trouwen, wordt de patienten tijdens de 
opnameperiode afgeraden. Maar verboden wordt het 
niet en zowel huwelijken als zwangerschappen vinden 
om de zoveel tijd plaats. Het gebruik van 
anti-conceptie wordt aanbevolen en condooms zijn 
bij de ziekendienst te krijgen. Ook hier werkt de 
praktijk soms anders. Onfangs werd de ziekendienst 
concurrentie aangedaan door een patient die tegen 
afbraakprijzen een handeltje in condooms was 
begonnen voor patienten die niet wilden dat de staf 
van hun seksuele activiteiten op de hoogte zou zijn. 

Nog een vorm van seksuele contacten die genoemd 
moet worden is het bezoek aan prostituees. We zijn er 
niet gelukkig mee dat prostituees bezocht worden 
omdat het begrijpen en begeleiden van wat daar 
feitelijk gebeurt en wat dit voor de patient betekent 
volstrekt oncontroleerbaar is. Niettemin moeten we 
ook accepteren dat het, gezien de omstandigheden, 
voor veel patienten de enig mogelijke vorm van 
seksueel contact is. Globaal kun je zeggen dat het 
bezoeken van een prostituee door patienten die 
voldoende vertellen over wat zij beleven en die dit 
vertrouwen ook at op andere gebieden hebben waar 
gemaakt, oogluikend wordt toegestaan. 
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Plegers van seksueel geweld 

Hetgeen ik zonet gezegd heb heeft betrekking op 
alle patienten van de kliniek. Nu zou ik verder in 
willen gaan op de specifieke groep van patienten die 
seksuele delicten gepleegd hebben. Bij hen is de 
omgang met seksualiteit en intimiteit dikwijls, naast 
de agressieproblematiek, het belangrijkste aspect van 
de behandeling. Tegelijkertijd bestaat bij hen ook het 
grootste risico op grensoverschrijdend en voor 
anderen gevaarlijk gedrag. 

Het overgrote deel van de seksuele delinquenten 
ontkent in eerste instantie een aanrander of 
verkrachter te zijn. De meeste erkennen wel een 
seksueel delict gepleegd te hebben maar zien zich niet 
als `pleger', minimaliseren hun aandeel en wijten het 
delict aan omstandigheden buiten henzelf. Het 
bewustworden en erkennen van de eigen verantwoor-
delijkheid voor het seksueel agressieve gedragspa-
troon is een langdurig proces. Het op gang brengen 
van dit proces, en het bewaken van de veiligheid 
gedurende dit proces, moet daarom voorlopig nog 
door de behandelaars gebeuren. 

Wat het bewustmaken betreft wordt van de directe 
begeleiders veel gevraagd. Zij nemen met de patient 
de voorgeschiedenis door en trachten lijnen te 
trekken naar het delictgedrag vanuit de leef- en 
familie-omstandigheden van de patient, zij stellen met 
hem behandeldoelen op, en evalueren deze regel-
matig op de leefgroep. Belangrijker nog is dat zij 
dagelijks met de patient omgaan. Zij geven hem 
'feedback' over zijn omgang met groepsgenoten en 
met henzelf, en stellen grenzen als dit nodig is. Dit is 
niet gemakkelijk. Seksueel agressieve mannen geven 
dikwijis de vrouwelijke groepsleiding en de vrouwe-
lijke medepatienten het gevoel verbaal aangerand te 
worden, met de ogen uitgekleed te worden, of door 
hun soms zeer kwetsende gedrag verkracht te worden. 
Hierop aangesproken wordt dit door de patienten 
(net zoals dit met de delicten gebeurt) ontkend of als 
zwaar overdreven gezien. Ook mannelijke collega's 
kunnen dit soms moeilijk in de juiste proportie 
meevoelen: ofwel vinden zij de reactie ook 
overdreven, ofwel reageren zij roomser dan de paus 
en overbeschermend op iedere opmerking met een 
seksuele betekenis. 

Hun rot is in deze periode van de behandeling 
echter zeer belangrijk. Van hen wordt verwacht dat zij 
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de vrouwelijke groepsleiding ondersteunen in het 
feedback geven en grenzen stellen ten aanzien van dit 
gedrag. Maar tevens moeten zij de patient de ruimte 
en acceptatie bieden om dit gedrag te onderzoeken. 
Getracht wordt zo bij de patienten het vermogen te 
vergroten om in te voelen wat hun gedrag voor de 
ander betekent. Daarnaast wordt van de mannelijke 
groepsleiding ook verwacht een voorbeeld te zijn van 
een man die met respect omgaat met anderen. Waar 
het de omgang van deze patienten met de vrouwelijke 
medepatienten betreft, wordt van de groepsleiding 
verwacht dat zij behalve de grensstelling naar de 
mannelijke patienten, de vrouwelijke patienten onder-
steunen om zelf grenzen te gaan stellen en ook hen te 
leren verantwoordelijkheid te gaan dragen in relaties. 
Bij hen kan de vrouwelijke groepsleiding een 
voorbeeldfunctie vervullen. 

De plaats van vormingsactiviteiten 

Vormingsactiviteiten als sport, creatieve vakken en 
psychotherapie kunnen dienen om dit proces van 
bewustwording en het ontwikkelen van empathie op 
gang te brengen en het daarna te ondersteunen. Soms 
is een tijdlang individuele behandeling nodig om op 
het punt te komen dat de patient van de interactie op 
de groep kan gaan profiteren. Van alle opgenomen 
patienten wordt verwacht dat zij een cursus seksuele 
voorlichting volgen. Deze is in de eerste plaats gericht 
op het vergroten van de kennis over seksualiteit, maar 
ook de belevingskant ervan komt hierin aan bod. 
Deze cursus wordt, afhankelijk van de deelnemers, 
individueel of in kleine groepjes gegeven. 

Sinds enige tijd zijn we opnieuw gestart met een 
gespreksgroep over seksualiteit. De deelnemers 
praten in een groepje van vier tot zes patienten over 
onderwerpen als pornografie of mannelijkheid, maar 
ook over wat gevolgen van seksuele delicten voor de 
slachtoffers kunnen zijn en over hoe zij kunnen leren 
praten over het door hen gepleegde seksuele delict. 
Met `opnieuw gestart' bedoel ik ook te zeggen dat het 
niet meevalt de patienten hiertoe te motiveren. Het 
deelnemen aan de groep is nog met veel schaamte 
beladen. Wanneer de patient zo ver is te erkennen dat 
praten over seksualiteit nodig is, doet hij dit toch het 
liefst individueel. Dit onderwerp komt dan ook 
vooral binnen de individuele psychotherapie ter 
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sprake en binnen specifiek op de seksuele delicten 
afgestemde behandelingsprogramma's. 

De risico's 

Terug naar beleid en praktijk. Hiervoor heb ik 
geprobeerd het beleid en de praktijk van het bewust-
maken en hanteren van de seksuele problematiek te 
schilderen. Nu zou ik het willen hebben over de 
risico's die kleven aan het op deze wijze benaderen 
van seksuele delinquenten. Het gaan erkennen van de 
behoefte aan seksualiteit en intimiteit kan de patient, 
zoals gezegd, de kans bieden te leren hier adequaat 
en met respect voor de ander mee om te gaan. 
Anderszijds lopen anderen op de weg hier naartoe 
risico het slachtoffer te worden van dit ontwikkelings-
proces. Een aantal gedragsafspraken is hiervan het 
uitvloeisel. Aanraking van de ander met een door de 
ander als zodanig geMterpreteerde seksuele bijbe-
doeling is verboden en wordt zeer hoog opgenomen. 
Verder kan naast het feedback geven op grensover-
schrijdend seksueel gedrag ook letterlijk grensstellend 
worden opgetreden op allerlei niveaus. De mate en 
vorm waarin de verantwoordelijkheid voor hun 
gedrag enige tijd door stafleden wordt overgenomen 
is afhankelijk van het soort grensoverschrijding 
waarvan sprake is, en de risico's ervan. Dit kan lopen 
van het niet alleen met een vrouw mogen zijn tot 
separatie of zelfs overplaatsing. 

Daarnaast wordt het moedwillig opwekken van 
seksuele gevoelens zo min mogelijk aangewakkerd. 
Pornografie is verboden. Uit onderzoek is bekend dat 
een hoog percentage verkrachters zich voor hun daad 
opwinden door het bekijken of lezen van porno. 
(Marshall e.a., 1984) Overigens gaat ook alcoholge-
bruik vaak aan seksuele delicten vooraf, dus het 
verbod daarop is mooi meegenomen. Om dezelfde 
reden is overigens ook de videorecorder verboden. 
Vieze praatjes, stoere macho-praat en schuine 
moppen worden door de groepsleiding afgekeurd. 
Het onnodig prikkelen van de fantasie door het 
dragen van `uitdagende' kleding wordt aan de 
vrouwen afgeraden. 

Waar de grens ligt tussen voorzichtig en overbe-
zorgd zijn is een regelmatig terugkerend punt van 
diseussie bijvoorbeeld wat betreft het verbod op 
porno. Wat is porno, en wat nog net niet? Mag de 
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Playboy, de Nieuwe Revu? Bij een aantal patienten 
zal het allemaal niks uitmaken, maar bij de seksueel 
gevaarlijke patient kan het minste nog slecht zijn. 
Mag naar het maandelijkse feestuurtje, wanneer de 
Pin-up Club wordt uitgezonden, gekeken worden 
omdat de patienten daarna toch nog tot de morgen 
zitten ingesloten? Een neveneffect van het 
pornoverbod is ook een levendige handel in als 
rekenschrift gecamoufleerde vieze boekjes. Sixteen en 
Rosie gaan voor veel te hoge prijzen van de hand, 
waarbij de prijs ervan stijgt naarmate het seksueel 
delict van de koper ernstiger is. Door dit verbod 
geven wij hoogstens aan dat we de pornografische 
visie op seksualiteit aflceuren en we hopen er de 
hoeveelheid porno mee binnen de perken te houden. 
De echt geobsedeerde krijgt zijn portie seks toch wel, 
door seks voor geld binnen de kliniek, door gluren en 
door zich wezenloos te fantaseren. (Een patient bleek 
bijvoorbeeld stapels compact discs te kopen om de 
hoesjes die er om zaten met half blote dames.) Door 
alert te reageren op het gedrag van de patienten en 
door daarover te blijven praten moeten de risico's 
beperkt blijven. 

Zoals hiervoor beschreven heeft het algemene 
beleid van de kliniek om patienten een zo groot 
mogelijke verantwoordelijkheid te laten dragen in de 
omgang met elkaar gevolgen voor het beleid ten 
aanzien van seksualiteit en intimiteit. Alles is toege-
staan, hoewel er wel veel over de omgang met elkaar 
gesproken zal worden. Beperkingen worden opgelegd 
als dit vanuit het oogpunt van orde en veiligheid 
nodig is. Jammer genoeg is de ketting maar zo sterk 
als de zwakste schakel. Veel algemene regels en 
afspraken houden verband met het gegeven dat we te 
maken hebben met een aantal agressief seksuele 
delinquenten. Wat dit voor de praktijk betekent heb 
ik getracht hiervoor globaal te schilderen. 
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Dilemma's in het omgaan met 

seksualiteit en intimiteit in 

een forensisch-

psychiatrische kliniek 

H.A.M.F. Welzen i.s.m. drs. M.J. Zomer* 

Welding 

Therapeuten houden zich veelal meer bezig met 
belevingen en uitingen van hun patienten dan met 
hun eigen gevoelens in het contact met de patienten. 
Toch roept juist het omgaan met deze patienten door 
de aard van hun stoornis en door de confrontatie met 
hun afschuwelijke delicten bij behandelaars zeer 
uiteenlopende, vaak heftige gevoelens op varierend 
van afwijzing of ambivalentie tot mededogen. Tegelij-
kertijd appelleren de patienten door hun gedrag en 
delictachtergrond sterk aan het normen- en waarden-
besef van de behandelaars. De attitude die de behan-
delaar aanneemt ten opzichte van de patient wordt 
kortom niet slechts bepaald door bewust toegepaste 
therapeutische methoden en strategieen en door de 
behandelingstilosofie van de kliniek. Deze attitude 
wordt mede bepaald door bewuste en onbewuste 
gevoelens jegens de patient en door de vaak impli-
ciete eigen normen en waarden van de behandelaars 
en van de therapeutische omgeving. 
Soms zijn de gevoelens, normen en waarden en de 
gekozen behandelingsstrategieen strijdig met elkaar. 
Waar deze dilemma's niet onder ogen gezien en niet 
expliciet besproken kunnen worden, beinvloeden ze 
de behandeling van patienten negatief. 

In een gesloten inrichting met een grotendeels uit 
mannen bestaande patientenpopulatie, waarvan een 
aanzienlijk deel delicten heeft begaan waar vrouwen 
of kinderen het slachtoffer van werden, zijn seksua-
liteit en intimiteit geladen begrippen. De geschetste 

* De auteurs zijn respectievelijk personeelsbegeleider en 
directeur Behandeling en Beveiliging van de Prof. Mr. W. P. 
J. Pompekliniek te Nijmegen. 
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dilemma's van behandelaars gelden ten aanzien van 
deze personen des te sterker aangezien zij voort-
komen uit gevoelens en normen en waarden die 
samenhangen met de meest intieme begrippen uit de 
tussenmenselijke ervaring. In het volgende zal ik 
nader ingaan op deze dilemma's van behandelaars in 
een forensisch psychiatrische kliniek. 

De ervaringen en inzichten waarover ik zal 
vertellen heb ik opgedaan tijdens mijn werk als 
personeelsbegeleider in de Prof. Mr. W.P.J. Pompe-
kliniek. Personeelsbegeleiding in onze kliniek is een 
staffunctie toegevoegd aan de Direkteur Behandeling 
en Beveiliging. Samen met een collega verzorg ik 
individuele en groepssupervisies voor met name 
sociotherapeuten. Daarnaast verzorgen wij 
'in-service-trainingen' en trainingen gericht op het 
meer doelmatig funktioneren van teams. Vanuit onze 
ervaringen in het werken met behandelaars kunnen 
wij een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid 
met betrekking tot kwaliteitsbevordering. In de 
behandelingsfilosofie van de Pompekliniek neemt het 
scheppen en in standhouden van een groeibevor-
derend leef- en behandelingsklimaat een centrale 
plaats in. De persoon van de therapeut kan gezien 
worden als een belangrijk instrument in het bereiken 
van die doelstelling. Personeelsbegeleiding is een van 
de hulpmiddelen om dat instrument zo goed mogelijk 
te laten funktioneren. 

Seksualiteit en intimiteit in de inrichting 

Om de veelheid van het ervaringsmateriaal wat te 
ordenen, maak ik gebruik van een aantal 
kernwoorden dat als kapstok moet dienen: de werksi-
tuatie, de taal en het spreken, ontkenning, maatschap-
pelijke factoren, tegenoverdracht. 

De werksituatie 

Enerzijds is een forensisch-psychiatrische kliniek 
gelijk aan welke leef-werksituatie ook, waarin 
intimiteit, lichaamsbeleven en seksualiteit van alle 
betrokkenen een rol spelen. Anderzijds heeft zo'n 
kliniek een aantal onderscheidende kenmerken 
waarvan het gedwongen verblijf zonder veel verloffa-
ciliteiten en de intense behoeften van de bewoners 
het meest in het oog springen. Het belangrijkste is 
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echter dat wij ernstig gestoorde mensen willen behan-
delen, ook met betrekking tot hun seksuele proble-
matiek. En dat brengt voor iedere behandelaar de 
verantwoordelijkheid met zich mee om zich bewust te 
zijn van de eigen seksualiteit, de eigen belevingen en 
verlangens, het eigen gedrag, eventuele dubbelzinnig-
heden, normen en waarden. 

In de supervisie van behandelaars komt regelmatig 
aan de orde, hoe de kliniek kenmerken kan gaan 
krijgen van het gezin van herkomst van de super-
visand. Gedwongen nabijheid en afhankelijkheid zijn 
altijd aanwezig, zowel ten aanzien van collega's als 
bewoners. Niet weten, niet begrijpen, machteloosheid 
eveneens. En ook dreiging en angst, zij het soms op 
de achtergrond. Er zijn waarschijnlijk weinig andere 
plekken, waar een volwassene dergelijke overweldi-
gende emotionele ervaringen kan opdoen. En ieder 
kan er vinden, waar hij of zij het meest bang voor is. 

Veel van de sfeer in de kliniek wordt bepaald door 
de bijzondere karakteristieken van bewoners. 
Bewoners kunnen regredieren, juist in zo'n gesloten 
leefgemeenschap. Zelfs wanneer, zoals in de Pompe-
kliniek, de behandeling daarop niet gericht is. Ook de 
sociaal-culturele achtergrond is van belang voor de 
sfeer. Waar nog steeds het grootste deel van de 
bewoners uit sociaal en economisch gedepriveerde 
milieus komt, komt het grootste deel van de staf uit 
een burgerlijke middenlaag. Veel bewoners komen uit 
gebroken gezinnen, hebben van jongs af aan in 
inrichtingen moeten verblijven, net als daarvoor de 
ouders of ook broers en zussen. De staf daarentegen 
heeft vaak al in het gezin van herkomst de hulpverle-
nende houding moeten ontwikkelen. 

Het moge duidelijk zijn dat de verwachtingen, de 
waarden en normen, rolopvattingen over man- en 
vrouw-zijn, gedrag en taalgebruik uiteenlopen en 
botsen, ook wat betreft de beleving en vormgeving 
van intimiteit en seksualiteit. Intimiteit bestaat in 
eerste instantie voor onze bewoners uit gebrek aan 
privacy en voor de staf uit een controlerende 
houding. Kamercontrole tijdens de nacht is een 
voorbeeld van deze afgedwongen nabijheid. Of het 
controleren tijdens of na afloop van bezoektijden. 
Het kan gebeuren dat een staflid dan met een naakte, 
masturberende of nog vrijende bewoner geconfron-
teerd wordt. Een situatie die at dan niet bewust zo is 
opgezet door de bewoner. 

Een volgend kenmerk van de werksituatie is het 

54 	Justitkile Verkenningen, jrg. 15, nr. 9, 1989 



gegeven dat de Pompekliniek nog steeds een mannen-
gemeenschap is. Per leefgroep, bestaande uit tien 
bewoners, is er een team van twaalf tot veertien 
sociotherapeuten, waaronder twee, drie of vier 
vrouwen. Het beleid is erop gericht om meer vrouwen 
aan te nemen. Sinds er wat meer vrouwen in met 
name de sociotherapie werken, is de kwestie van 
intimiteit en seksualiteit meer aan de orde. Zowel 
mannen als vrouwen, stafleden als bewoners moeten 
iets met elkaar, misschien wet juist omdat er nog zo 
weinig vrouwen zijn. We zijn meestal geemanci-
peerder in ons denken dan in ons doen en voelen. 
Bewoners kunnen dan ook bij de staf primitieve man-
en vrouwbeelden actualiseren, die moeilijkheden 
kunnen veroorzaken. 

Een voorbeeld: sinds onze directeur Behandeling 
en Beveiliging een vrouw is, heeft de kritiek van 
bewoners op haar, als degene die de kliniek bijvoor-
beeld vertegenwoordigt op verlengingszittingen, een 
venijnige seksistische vorm. En ik weet, dat het voor 
behandelaars soms moeilijk is om dan een zuivere 
afstand te houden en niet voor een stukje te solidari-
seren met bewoners. Een ander voorbeeld: een 
vrouwelijk staflid heeft een wat intiemere relatie met 
een bewoner. En dan bedoel ik intiem niet in de 
geseksualiseerde vorm. Die relatie professioneel 
blijven bespreken in een team blijkt geen kleinigheid 
te zijn. Er is de onzekerheid bij de vrouw of haar 
betrokkenheid bij de bewoner wel functioneel is. En 
dan de eventuele rivaliteit tussen collega's om de 
bewoner. Of soms ook rivaliteit tussen mannelijke 
stafleden en de bewoner om het vrouwelijk staflid. 
Wanneer meer vrouwen in het team werken, komen 
ze soms in concurrentie ten opzichte van elkaar te 
staan en/of proberen die juist te vermijden door zich 
te beperken en zich toe te leggen op een rot: moeder/ 
vriendin, feministe, maatje of flirt. Deze processen 
durft men vaak vanwege de intense onderlinge afhan-
kelijkheid van elkaar vaak nauwelijks bewust te 
worden. 

En er is ook nog het hoofdstuk homoseksualiteit. 
Mannelijke homoseksuele stafleden lijken er niet te 
zijn. Van homoseksuele gevoelens tussen stafleden en 
bewoners is geen sprake en at helemaal niet van 
relaties. Een oud-collega, een man, kon iets vertellen 
over de verwarring en angst die hij ervoer, wanneer 
een bewoner zachte gevoelens bij hem opriep. Over 
de absolute onbespreekbaarheid daarvan binnen zijn 
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team. Over de angst voor het etiket `homo', omdat hij 
niet helemaal terugschrok voor homo-erotische 
gevoelens. 

Taal en spreken 

In de voorbereidingen voor de studiedagen-Tbs 
werd het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, 
voor met name seksuele zaken, herhaaldelijk 
genoemd. We moeten het doen met medische termen 
en Nederlandse woorden die ook schuttingwoorden 
zijn. Daarnaast is er de uiterst intieme, persoonlijke 
taal, die we wel of niet gebruiken wanneer we seks 
bedrijven. Onze bewoners, die meestal weinig 
veiligheid, contact en respect hebben ervaren van hun 
omgeving, kunnen taal vaak niet beleven als expres-
siemiddel dat leidt tot contact of intimiteit. En met 
name in de taal komt het verschil in sociaal-culturele 
achtergrond naar voren. 

Wanneer ik het heb over de moeilijkheden rond het 
spreken over seksualiteit, dan gaat het niet over de 
natuurlijke schroom om over prive-zaken te spreken. 
lk heb het dan over de resten van het verbod op 
seksualiteit en het verbod op spreken over seksua-
liteit. Die verboden hebben we expliciet maar ook 
impliciet van thuis meegekregen. 

In het kader van kwaliteitsbevordering begon vorig 
jaar een bepaald team aan een project seksualiteit. 
Doordat het unithoofd met mij de zaken voorbe-
reidde, kon ik het proces volgen. Men had moeite 
met het vinden van een invalshoek, met functioneel 
blijven, met elkaars grenzen over wat wel en wat niet 
bespreekbaar was en met elkaars taalgebruik. Het 
meest opvallend vond ik de opwinding die er telkens 
weer in het team ontstond. Die opwinding lijkt onver-
mijdelijk en komt voort uit de beladenheid van het 
onderwerp; de angst vanwege de overtreding van het 
impliciete of expliciete verbod op seksualiteit en het 
spreken erover. Maar ook vanwege de lust die het 
geeft om in het spreken erover, dit verbod te 
overtreden en iets van de eigen identiteit en seksua-
liteit te beleven. Het is volgens mij van het grootste 
belang dat hiervoor toestemming bestaat. 

Er gaan problemen ontstaan wanneer die 
opwinding ontkend kan en moet worden, want dan 
gaat de opwinding ondergronds. Dat kan leiden tot 
`uitageren' enerzijds of moraliseren anderzijds. Een 
vorm van `uitageren' zijn de relaties die ontstaan 
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tussen stafleden onderling of met bewoners. Morali-
seren gebeurt meestal ten koste van bewoners. 

On tkenning 

Zoals ik at eerder heb gezegd, ga ik ervan uit, dat 
de meesten van ons met nogal wat verboden rond 
seksualiteit zijn opgegroeid. Bovendien werd seksua-
liteit vaak ontkend en dan is het nog moeilijker om 
vat te krijgen op de impliciet uitgezonden 
boodschappen. Een aantal jaren geleden werd een 
vrouw uit de kliniek ontslagen. Ze had al een half 
jaar een verhouding met een bewoner op de afdeling 
waar ze als sociotherapeute werkte. Ze had regelmatig 
bij deze bewoner op schoot gezeten, maar dat was 
niemand opgevallen. Want ze zat zowat bij alle 
mannelijke collega's op schoot. Zij is slachtoffer 
geworden van het algemene onvermogen binnen het 
team om haar gedrag als dubbelzinnig te benoemen. 
Haar collega's waren niet in staat om hun eigen 
gevoelens te onderkennen. En ze konden kennelijk 
geen afstand doen van de erotische spanning, die 
onder het mom van speelsheid en kinderlijke aanhan-
kelijkheid in het team heerste. De vrouw is diep 
verontwaardigd weggegaan, terwijl het team woedend 
op haar was. Ze bleef haar vriend op de afdeling 
bezoeken en daarvan werd vaak snerend verslag 
gedaan. De parallel met een driehoeksverhouding 
dringt zich op, met het team in de rot van de 
bedrogen echtgenoot. 

De problematiek van bewoners, hun feitelijke 
ervaringen met mishandeling en met seksualiteit, te 
beginnen bij hun vroegste jeugd tot en met hun 
eventuele zedendelicten, liegen er meestal niet om. Ze 
zijn soms te gruwelijk om echt tot je door te laten 
dringen. Wanneer het om zedendelicten gaat, zijn 
bewoners vaak zowel slachtoffer als dader geweest. 
Het valt op dat het voor stafleden moeilijk is om die 
beide kanten van de bewoner tegelijkertijd te laten 
gelden. Men lost dit probleem op door sommige 
bewoners voornamelijk als slachtoffer te zien, 
anderen, een kleiner aantal, als dader. Deze laatsten 
wekken dan ook heftige agressie en weerzin op bij de 
staf. Het is als hulpverlener moeilijk omgaan met 
dergelijke gevoelens. 

Vanwege hun persoonlijkheidsstructuur, of de 
gebrekkigheid daarvan, gaan bewoners heel anders 
dan de stafleden om met hun instinctieve, pre-verbale 
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en niet-gesocialiseerde weten. lk bedoel hier het 
weten van baby's en peuters die, ongehinderd door 
normen en waarden, kunnen waarnemen hoe iemand 
is. Bij de staf is dit weten grotendeels onderdrukt in 
de opvoeding en wat er van over is, noemen we 
intuitie. Dit verschil in direct weet hebben van de 
ander, is in de dagelijkse omgang niet onbelangrijk. 
Bewoners weten instinctief bijzonder veel van behan-
debars en gebruiken dit weten als wapen, in wat ze 
vaak als strijd met de staf ervaren. 

De staf is in de omgekeerde positie: zij moet voort-
durend stilstaan bij de eigen waarnemingen en deze 
blijven toetsen om zo zuiver mogelijk te kunnen 
handelen. En omdat ze voortdurend lastig gevallen 
wordt met rationele vragen om bewijzen, door 
zichzelf en door collega's. Enkele voorbeelden: een 
bewoner komt binnen na verlof, dienstdoende 
stafleden zijn ervan overtuigd dat de man gedronken 
of geblowed heeft, maar kan geen bewijs vinden. Er 
gebeurt niets. 	wordt verder slechts in de gaten 
gehouden. Of een jonger zusje van een bewoner komt 
ineens vaak op bezoek. De staf maakt zich zorgen 
over het meisje, dat regelmatig op de kamer van een 
andere bewoner verblijft. Maar bewijzen? Omdat men 
er niets mee kan doen, is het vaak rustiger om het 
maar te vergeten nadat men gerapporteerd heeft. 

Een bijna bewuste vorm van ontkenning is het niet 
willen weten. En ik kan me goed voorstellen dat 
behandelaars niets of zo weinig mogelijk willen weten 
van de seksualiteit van bewoners. De sociotherapeu-
tische staf wordt er heel direct mee geconfroriteerd. 
Bijvoorbeeld wanneer een bewoner ten einde raad bij 
een staflid komt omdat hij door medebewoners 
gedwongen wordt tot seksuele dienstverlening. Of 
wanneer in het weekend een bewoner bezoek krijgt 
van zijn vriend en ze bij het vrijen nogal luidruchtig 
te werk gaan. Of wanneer een bewoner zijn vrouw op 
bezoek krijgt die op ondubbelzinnige wijze andere 
bewoners probeert te versieren. Of wanneer iemand 
die zijn vrouw heeft vermoord vanuit de kliniek een 
nieuwe relatie aangaat met een vrouw die het woord 
slachtoffer als het ware in het gezicht heeft staan. 
Men neemt dit waar met angst en weerzin en lang 
niet altijd is men in staat om tot een adequate inter-
ventie te komen. En dan niet alleen vanuit rechtsposi-
tioneel oogpunt. De staf staat voor een dilemma. 
Enerzijds zijn er de rechten van de bewoner en de 
moeite en weerzin van de staf om zich met dat soort 
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situaties te bemoeien. Anderzijds is er de verantwoor-
delijkheid voor de soms wat nalieve partner of 
bezoeker en de verantwoordelijkheid om de betref-
fende bewoner met zijn gedrag te confronteren. 

Zoals de staf seksualiteit van bewoners moet 
negeren of ontkennen, kan ze hetzelfde doen ten 
aanzien van de eigen seksualiteit. Typerend hiervoor 
vind ik het gegeven dat er in de kliniek nog nooit een 
klacht ingediend werd in verband met `ongewenste 
intimiteiten'. Ik hoorde er wel van, binnen de veilige 
muren van mijn kamer, maar niemand heeft ooit een 
zaak aanhangig gemaakt. Toch betekent dit nogal wat 
voor de samenwerking van bijvoorbeeld een team. Er 
bestaan dan altijd halve geheimen, coalities en 
onwaarheid. En het heeft ook effect op bewoners, die 
meestal precies weten of voelen wat er aan de hand 
is. 

Maatschappelijke factoren die onze beleving van 
intimiteit en seksualiteit beirivloeden 

Ik hoef waarschijnlijk weinig te zeggen over de 
christelijke moraal en ethiek rond seksualiteit. Bij 
mensen met een rooms katholieke achtergrond is deze 
jaren nog eens een schijnwerper gezet op hoe het 
vroeger was en nu weer hoort te zijn. Ook al gelden 
deze normen verstandelijk niet meer voor ons, de 
opvoeding was ervan doordrongen. Mensen met een 
gereformeerde achtergrond hebben hun seksuele 
vrijheid betaald met veel schuldgevoelens. En dan is 
er nog de dubbele traditionele moraal ten aanzien 
van mannen en vrouwen, die dan wet victoriaans mag 
heten, maar zo postmodern is als maar kan, behalve 
in woorden. Ter herinnering: de goede vrouw is voor 
het huwelijk en zij kent waarschijnlijk geen lust, is 
daarentegen wel een goede moeder. De erotisch 
aantrekkelijk vrouw is prima als vriendin erbij en wit 
altijd wet, maar aan haar ben je niets verplicht. En: 
de man is nu eenmaal zo geboren 

Ik weet dat u protesteert tegen deze gemeen-
plaatsen. De seksuele revolutie van de jaren zestig en 
zeventig is tenslotte niet aan u voorbij gegaan. We 
hebben in ieder geval een ander beeld van onszelf: u 
bent als man een geemancipeerde, gevoelige en 
vaardige minnaar, een cooperatieve echtgenoot of 
partner en een betrokken vader. In uw beroep bent u 
niet normerend ten opzichte van anderen en zeker 
niet discriminerend ten aanzien van uw vrouwelijke 
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collega's. 
Als vrouw zijn we zelfbewuste, onafhankelijke, 

werkende vrouwen, die met hun echtgenoot of 
partner een gelijkwaardige relatie opbouwen of 
kiezen voor onze carriere in een vrijgezellenbestaan. 
Onze seksuele relaties zijn gebouwd op het recht tot 
zelfbeschikking en in ons yak laten we zien wat we 
waard zijn. Ik weet dat ik zo'n beeld van mij bij 
anderen wil vestigen. De realiteit wordt daardoor 
moeilijker toegankelijk en minder expliciet. En ik 
word tegelijkertijd weerlozer tegen het beeld dat de 
ander van zichzelf, aan mij wil opdringen. Wanneer 
ons zelfbeeld vervormd wordt door maatschappelijk 
bepaalde wenselijkheden, komen we in het werk in 
problemen. En dan doet het er niet toe, of die wense-
lijkheden de kleur hebben van een strakke christelijke 
moraal, van revolutionaire vrijheid, feministische 
ideologie of van redame-achtige romantiek. 

Mijn indruk is dat de seksuele revolutie naast de 
verboden nit onze jeugd, een serie geboden `gij zult' 
heeft gezet. Het zicht op hoe het feitelijk met onze 
seksualiteit gesteld is, is daardoor nog verder 
verwijderd geraakt. Illusies benemen ons het zicht op 
het eigen gedrag en op dieper niveau voorkomen ze 
dat we weten wat we voelen. En dat kunnen we ons 
niet permitteren. Het door ons gewenste zelfbeeld 
heeft daarnaast een functie met betrekking tot het 
verdringen, ontkennen of verabsoluteren van nare 
ervaringen. 

AIle vrouwen die ik ken, hebben nare ervaringen 
opgedaan op het gebied van seksualiteit. Varierend 
van incest, seksuele mishandeling, aanranding of 
verkrachting, tot lastig gevallen worden op straat of 
op het werk. TerwijI ook binnen de relatieve 
veiligheid van een relatie allerlei problemen rond 
seksualiteit kunnen ontstaan. En veel meer mannen 
dan tot nu toe werd aangenomen, hebben dezelfde 
soort ervaringen opgedaan. Het is heel verschillend 
hoe deze ervaringen het zelfbeeld kunnen bepalen. 
Sommigen kunnen zichzelf niet anders dan als slacht-
offer ervaren, terwijI anderen iedere verwijzing 
daarnaar afwijzen of ontkennen. De ervaringen en de 
min of meer adequate wijze waarop zij verwerkt zijn, 
bepalen mede onze effectiviteit in het werk. Er 
gebeurt altijd wet iets met een bewoner of rond een 
delict, waardoor de oude angsten, weerzin of verne-
dering geactiveerd kunnen worden. 
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Overdracht en tegenoverdracht 

In feite heb ik het voortdurend ook gehad over 
overdracht en meer nog over tegenoverdracht. Maar 
dit zal ik nu explicieter doen. Het gegeven dat 
stafleden soms een min of meer geheime bewon-
dering hebben voor bepaalde bewoners, voor het 
compromisloze `uitageren' van zogenaamd mannelijk 
gedrag. Dat geldt dan voor het gewelddadige, dat als 
kracht, moed geklealiseerd wordt, maar ook voor de 
impliciete meerderwaardigheid van mannelijkheid ten 
opzichte van vrouwen en vrouwelijkheid die sommige 
bewoners ten toon spreiden. 

Een mannelijke sociotherapeut rapporteerde met 
nauw verholen bewondering en jaloezie over de 
escapades van een bewoner, die er tegelijkertijd vier 
of vijf vriendinnen op nahield. Soms heeft ook voor 
vrouWelijke stafleden de primitieve mannelijkheid jets 
verleidelijks. Bijvoorbeeld wanneer een stugge 
onbereikbare bewoner een zwak heeft voor een vrouw 
uit het team. 

De systeemtherapeut Helm Stierlin heeft het woord 
'delegation' gebruikt om een relatie te tekenen, 
waarin de ouder de eigen driftimpulsen verdringt of 
ontkent, om dezelfde driftimpulsen bij een van de 
kinderen zodanig dubbelzinnig tegemoet te treden, 
dat het kind deze blijft `uitageren'. Jets dergelijks 
heeft vaak plaatsgevonden in het stamgezin van de 
bewoner en hij is zeker gevoelig voor dergelijke 
dubbelzinnigheid. Een behandelaar kan hetzelfde 
doen, zodat de bewoner in feite `uitageere voor twee. 
Dit mechanisme kan bijvoorbeeld herkend worden op 
een leefgroep waar veel negativiteit ten aanzien van 
vrouwen ten toon wordt gespreid. 

Aan het begin heb ik opgemerkt dat het bewustzijn 
van de eigen seksualiteit belangrijk is, wil er 
ilberhaupt sprake kunnen zijn van behandeling. Als 
behandelaars hebben we de verantwoordelijkheid om 
te weten wat we oproepen bij onze clienten en dienen 
wij ons daarnaast bewust te zijn van de gevoelens die 
de clienten bij ons oproepen. 

Vanwege de heftigheid en de pijnlijkheid van die 
gevoelens, is dit makkelijk gezegd. Oude negatieve 
ervaringen met betrekking tot geseksualiseerde 
intimiteit en seksualiteit kunnen in een werksetting 
als de onze niet vergeten, verdrongen of ontkend 
blijven. Het gedrag van bewoners en hun manier van 
relatie leggen, actualiseren de oude angsten en 
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wensen, de weerzin en de vernedering. Onze ervaring 
is dat stafleden de tijd moeten krijgen om dit op hun 
eigen manier door te werken. Wanneer dit niet 
gebeurt, is het mogelijk dat het staflid het eigen script 
onbewust herhaalt. Naast het feit dat er dan geen 
sprake meer is van behandeling, kan het gevaarlijk 
zijn voor het staflid of leiden tot overspanning en 
uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid voor dit werk. 

Tot besluit 

Vanwege de genoemde problemen en dilemma's 
heeft het kliniekbeleid ten aanzien van kwaliteitsbe-
vordering een tweeledige doelstelling. Het is gericht 
op het bevorderen en in stand houden van een groei-
bevorderend leefklimaat voor bewoners en op het 
bevorderen van een relatief gezond werkklimaat. We 
hebben gekozen voor een intensief introductiepro-
gramma voor behandelaars. Naast de kennismaking 
met de organisatie en een basistraining krijgt iedere 
nieuwe behandelaar binnen drie maanden een uitno-
diging voor lien supervisiegesprekken. We willen 
daarmee bereiken dat de behandelaars vanaf het 
begin tegenoverdracht leren zien als de eigen gevoels-
reactie op hun clienten en dat wanneer ze het 
moeilijk krijgen de drempel naar bewerking op 
professioneel niveau zo laag mogelijk is. 

Omdat we voor vrouwen specifieke werkproblemen 
zien en zij specifieke middelen kunnen ontwikkelen, 
hebben we de mogelijkheid tot groepssupervisie voor 
vrouwen gecreeerd. Het zou waarschijnlijk op 
dezelfde gronden aan te voeren zijn, dat mannen 
specifieke problemen en middelen hebben en dat het 
daarom ook zinvol zou zijn een supervisiegroep voor 
mannen te starten. Vrouwen lijken echter altijd het 
voortouw te moeten nemen. En omdat ze eerder op 
knelpunten stuiten en emotioneel beladen zaken 
willen bespreken worden ze clan als lastig en proble-
matisch gezien. 
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Inleiding 

Gedragstherapeuten zijn pragmatische lieden. In de 
afgelopen drie decennia hebben zij zich voornamelijk 
beziggehouden met het ontwikkelen van nieuwe 
behandelingstechnieken en het toepassen daarvan op 
een breed scala van probleemgedragingen. Theorie-
vorming omtrent specifieke probleemgedragingen 
vond slechts op bescheiden schaal plaats en volgde 
veelal op nieuwe technische ontwikkelingen. 	- 

Verkrachting als een van die probleemgedragingen 
vormde daarop geen uitzondering. In dit artikel zal 
een schets worden gegeven van de leertheoretische 
ontwikkelingen met betrekking tot het probleem-
gedrag verkrachting. Daarin zal de biosociale 
leertheorie van Marshall uitgebreid aan de orde 
komen. Ook zal worden ingegaan op de aard van de 
behandeling van plegers van verkrachting vanuit 
leertheoretisch perspectief. Ten slotte volgt een 
typering van de gewenste therapeutische relatie in de 
behandeling van deze patienten -groep. 

Theoretische ontwikkelingen 

Tot in de jaren zeventig stond het idee centraal dat 
de verkrachter iemand was die een afwijkende 
seksuele voorkeur had geleerd. Er zou een toevallige 
koppeling tot stand zijn gekomen tussen de eerste 
werkelijke seksuele ervaring, meestal in de vorm van 
klaarkomen door masturbatie, en een agressief-
seksuele fantasie of ervaring. (Mcquire, 1965) Men 
kan spreken van een leerproces volgens het klassieke 

* De auteur is als klinisch psycholoog/psychotherapeut 
werkzaam in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek te 
Utrecht. 
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conditioneringsmodel. Niet toevallig lag het accent in 
die tijd op dat verklaringsmodel: de toen beschikbare 
behandelingstechnieken zoals aversieve therapie en 
systematische desensitisatie waren erop gebaseerd. 

In de loop van de jaren zeventig werd het idee van 
de geleerde voorkeur uitgebreid met het idee dat 
verkrachters mensen zijn die over geringe sociale 
vaardigheden beschikken en sociaal angstig zijn. 
(Abel, Blanchard e.a., 1976) Ze zouden er niet in 
slagen op sociaal aanvaardbare wijze seksuele 
contacten te leggen met vrouwen. Door middel van 
verkrachten zouden zij toch nog enigszins aan hun 
`trekken' komen. Een typisch voorbeeld van operante 
conditionering. Ook dit verklaringsmodel is 
verbonden aan een in die tijd populaire behande-
lingsmethode te weten de assertiviteitstraining, een 
voorloper van de latere sociale vaardigheidstrai-
ningen. 

In het begin van de jaren tachtig liet zich de 
invloed van de cognitieve revolutie binnen de 
gedragstherapie gelden. Denkprocessen kregen een 
belangrijke rol in het verklaringsmodel. De 
verkrachter hield er ideeen op na over seksualiteit, 
agressie en mannelijkheid, die hem zouden aanzetten 
tot verkrachting. Wederom zien we een samenhang 
tussen voorhanden zijnde technieken en theoretische 
verklaringen van verkrachting. Rationeel-emotieve 
therapie was erg in en cognitieve zelfcontrole 
methodes schoten als paddestoelen uit de grond. 
(Knopp, 1984) 

Een ding wordt hieruit duidelijk: we hebben te 
maken met een complex probleem. Verkrachting is 
een multi-gedetermineerde daad. (Crawford, 1979) In 
1984 werd het artikel 'A behavioral view of rape' van 
Marshall en Barbaree gepubliceerd. Het vormt tot op 
heden het meest uitgewerkte gedragstherapeutische 
model over het ontstaan van het verschijnsel 
verkrachting. Om die reden zal het hier uitvoerig 
worden beschreven. Hij gaat uit van een zogenaamde 
biosociale leertheorie, die schematisch staat weerge-
geven in figuur 1. 

Marshall gaat er vanuit dat een samenspel van 
biologische factoren en socialisatieprocessen leidt tot 
predisposities of tendenties in denken, voelen en 
handelen, die in samenhang met een bepaalde situatie 
een dader kunnen doen besluiten een verkrachting te 
plegen. Voor elke dader kan het profiel van oorzake- 
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Figuur 1: Biosociale leermodel van Marshall, 
1984 
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lijke factoren verschillend zijn. Hoe zien de verschil-
- lende factoren er volgens Marshall uit? 

Een verrassend uitgangspunt is dat volgens 
Marshall verkrachten volgens hem een aangeboren 
tendentie bij mannen is die door het socialisatie-
proces zou moeten worden afgeremd. Argumenten 
voor deze gewaagde stellingname vindt hij vooral in 
de rol die het hormoon testosteron zou spelen in het 
medieren van seks en agressie. Tevens zouden hersen-
structuren die seks en agressie reguleren dicht bij 
elkaar liggen. Bij de pasgeborene zou er een fusie 
tussen agressie en seks bestaan; in het socialisatie-
proces moeten kinderen leren beide van elkaar te 
onderscheiden. Met name de puberteit wordt als 
cruciaal beschouwd voor een goed verloop van dit 
proces. 

Er zijn experimenten gedaan waarbij verkrachters 
en niet-verkrachters werden blootgesteld aan audio-
opnamen (Barberee, Marshall e.a., 1979) van respec-
tievelijk vrijwillige en onvrijwillige seks. De 
niet-verkrachters raakten alleen seksueel opgewonden 
van de vrijwillige seks, terwij1 de verkrachters van 
beide evenveel seksueel opgewonden raakten. Een 
kwestie van een defect remmingssysteem volgens 
Marshall. Zij reageren niet op de stoptekens van het 
slachtoffer. In deze eksperimenten zou je overigens 
verwachten - indien je uitgaat van de geleerde 
seksuele voorkeur - dat de verkrachter vooral 
opgewonden zou raken van de gedwongen seks, en 
niet of minder van de vrijwillige seks. Een ander 
opvallend resultaat (Yates, Barberee e.a., 1984) werd 
gevonden in een experiment waarin bij 
niet-verkrachters kwaadheid op een vrouw werd 
geInduceerd, voordat zij werden blootgesteld aan 
audio-opnames van onvrijwillige seks. Zij reageerden 
nu wel met seksuele opwinding. Een kwestie van 
ontremming? Het laatste woord is er nog niet over 
gesproken. 

Bij de factoren in de socialisatie die een rol spelen 
in de verwerving van een adequaat remmingssysteem 
hebben aanvankelijk de ouders een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Straffen zij hun kinderen incon-
sistent en zwaar, tonen zij weinig affectie ten opzichte 
van elkaar en naar de kinderen, is er sprake van 
overmatig alcohol-gebruik, is er veel onderlinge 
agressie, ontbreekt het aan positieve voorbeelden in 
het gezin (identificatiefiguren), worden de kinderen 
overmatig materieel verwend, dan heeft dat een 
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ongunstige invloed op de opbouw van het remmings-
systeem. Toch behoeven deze factoren nog niet te 
leiden tot ontsporing op latere leeftijd. Dit hangt 
weer mede af van de ontwikkelingen tijdens de 
schooltijd. Vindt het kind aansluiting bij zijn leeftijd-
genoten? Kan het meekomen op school? Kan hij met 
zijn leraren overweg? Mocht dit allemaal niet lukken, 
dan nog is het niet per se nodig dat het kind een 
verkrachter wordt. 

Het cruciale moment komt in de puberteit. De rol 
van leeftijdgenoten wordt heel belangrijk. Met hen 
zal het kind ervaring moeten opdoen met betrekking 
tot de wijze waarop seksualiteit met anderen gestalte 
kan worden gegeven. Is een kind gelsoleerd geraakt 
van zijn leeftijdgenoten, slecht tot niet seksueel 
voorgelicht en heeft het vrije toegang tot agressieve 
porno, dan wordt het wankele remmingssysteem erg 
op de proef gesteld. Zowel seksuele als agressieve 
motieven zijn door frustraties en de fysiologische 
turbulentie van de puberteit maximaal geactiveerd. 
De puber zal dan een geneigdheid kunnen ontwik-
kelen om zich boos en wrokkig te voelen, onzeker te 
zijn over zijn eigen mannelijkheid, zich onzeker te 
voelen in de omgang met anderen, in het bijzonder 
meisjes, de puber zal geneigdheid kunnen gaan 
vertonen zich terug te trekken of overcompenserend 
gedrag te vertonen, hij zal kunnen denken dat het met 
hem toch niets wordt op seksueel gebied. 

Toch leidt dit alles opnieuw niet per se tot een 
verkrachting. Situationele factoren zorgen voor de 
laatste ontremming. Een voorbeeld van zo een factor 
is: het gebruik van alcohol. Ook kan een momentaan 
sterk negatief gevoel zoals angst, woede of depressie 
ontremmend werken. Een patient beschreef mij eens 
hoe hij vlak voordat hij een delict pleegde dacht over 
zichzelf en zijn leven. Hij was vastbesloten suicide te 
plegen, ziet daar op het laatste moment van af en 
pleegt tien minuten later een verkrachting. Een 
andere ontremmende factor is agressieve porno. Ook 
kan de groep waarin men zich beweegt ontremmend 
werken. De ontremmende werking van de groep is 
schrijnend te illustreren aan verkrachtingen in 
oorlogstijd en in gevangenissen. Ook een cultuur die 
sterk is gebaseerd op machtsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan onder bepaalde omstandig-
heden leiden tot ontremming, omdat de dader in feite 
vanwege zijn onzekerheid niet kan voldoen aan de 
culturele eis `wees een man'. 
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De behandeling van plegers van verkrachting 

De gedragstherapeut die meende met enige 
eenvoudige technieken de verkrachter van zijn 
ongewenste gedrag af te kunnen helpen, zal zich 
enigszins verontrust afvragen wat hij moet behan-
delen, als hij het model van Marshall als 
uitgangspunt zou nemen. Nogmaals: gedragsthera-
peuten zijn pragmatische lieden. Om met Marshall te 
spreken: zorg ervoor dat het remmings-systeem 
sterker wordt, dat wil zeggen zorg ervoor dat de 
dader leert zelfcontrole uit te oefenen over zijn 
neiging tot seksueel gewelddadig gedrag en dat hij 
zijn sociale competentie vergroot. Zo simpel is het! 
De 1euze is 'no cure, but control'. Een visie, die wordt 
gedeeld door de meeste behandelaars van 
verkrachters, die zich baseren op overwegend 
leertheoretische opvattingen. Een zestal punten 
dienen in de behandeling als leidraad. (Knopp, 1984) 

— Zorg voor een grondige, volledige en gandividuali-
seerde 'assessment' en een daarop gebaseerd behande-
lingsplan. 

Verschillende diagnostische middelen zijn 
voorhanden zoals het klinisch interview, psychome-
trisch onderzoek, gedragsobservatie, officiate 
documenten, waaronder bijvoorbeeld 
processen-verbaal, veldonderzoek en medisch 
onderzoek. (Groth en Birnbaum, 1979; Salter, 1988) 
Een groot gedeelte van deze middelen wordt in het 
Pieter Baan Centrum aangewend in het onderzoek 
naar de toerekeningsvatbaarheid. Helaas WW1 een 
aantal belangrijke facetten van de achtergrond van de 
pleger van seksueel geweld in dit onderzoek onderbe- 
licht, zoals de specifieke feiten over de seksuele 
ontwikkeling. Welke seksuele interesses zijn er 
ontwikkeld? Hoe hebben die zich ontwikkeld? Wat 
zijn de seksuele ervaringen met anderen? Hoe bevre-
digend waren die, enzovoort. 

Een dader vertelde mij eens dat hij rond zijn 
negende jaar toevallig zag dat een buurmeisje zich 
aan het uitkleden was. Dit wond hem enorm op. 
Vervolgens liet hij geen gelegenheid voorbij gaan om 
te kijken naar zich uitkledende of omkledende 
vrouwen. In het gezin richtte hij zich op zijn zusters 
die hij regelmatig begluurde. Rond zijn veertiende 
jaar begon hij zijn zusters te betasten. Klaagden de 
zusters bij de ouders, dan werd hen verteld dat het bij 
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de ontwikkeling van mannen behoorde om dit gedrag 
te vertonen en kreeg de patient min of meer expliciete 
toestemming zijn zusters aan te randen. Ondertussen 
leidde patient een sociaal geTsoleerd bestaan ; hij 
kreeg geen aansluiting met zijn leeftijdgenoten op 
school. Zijn gluurpraktijken verplaatsten zich naar 
buiten, waar hij op zijn veelal nachtelijke omzwer-
vingen ook vrijende paartjes aantrof. Zijn gedrag 
werd steeds meer ontremd, het gluren ging over in 
aanranden en het aanranden ging over in 
verkrachten. 

Deze patient die zijn delicten uiteindelijk op een 
sterk dwangmatige wijze ging plegen, kan een typisch 
voorbeeld worden genoemd van een parafiele 
verkrachter, dat wil zeggen een verkrachter waarbij at 
op jonge leeftijd seksueel afwijkend gedrag optreedt 
en waarbij dit meestal in de loop der tijd in ernst en 
frequentie toeneemt. Het zijn meestal daders die zich 
niet schuldig maken aan ander delinquent gedrag en 
min of meer sociaal aangepast lijken. Uiteraard is er 
met de man veel mis. Deze specifieke informatie is bij 
een totale beoordeling van de man echter van groot 
belang, onder andere omdat de recidivekans bij deze 
vorm van verkrachten groot is. 

Een tweede terrein waarop ik specifieke informatie 
mis, is ten aanzien van de ontwikkeling van de wijze 
waarop een dader met agressie omgaat. Is hij 
impulsief? Is hij een oppotter? Richt hij zich op de 
frustratiebron zelf of op anderen? Seksualiseert hij 
agressip? Het feit dat dergelijk specifiek onderzoek 
naar de ontwikkeling van bepaald probleemgedrag 
ontbreekt, komt wellicht doordat dit als minder 
relevant wordt gezien. Minder relevant ten aanzien 
van de vraag of er sprake is van toerekeningsvat-
baarheid, danwel minder relevant vanuit het 
overwegend psychodynamisch denken, waarbij 
verkrachting wordt opgevat als symptoom van een 
onderliggend emotioneel probleem. Opvallend in dit 
verband is bijvoorbeeld dat een in Amerika als 
standaard gebruikte plethysmograaf ofwel penis vo-
lumemeter niet in gebruik is om seksuele voorkeurs-
patronen bij de dader te meten. Het onderzoek in het 
Pieter Baan Centrum is met andere woorden vanuit 
gedrags-therapeutische optiek te algemeen van aard 
en zou aanzienlijk specifieker dienen te worden. 
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— Seksuele delinquenten dienen inzieht te verwerven in 
hun 'delta-scenario'. 

Seksuele delinquenten moeten inzicht krijgen in 
hun gedachten, gevoelens en handelen voor, tijdens 
en na het delict, en in de kenmerken van de situatie 
waarin zij hun delikten plegen. Vervolgens dienen zij 
daarbij verantwoording te nemen voor hun eigen 
gevoelens, gedachten en handelen. In de Dr. Henri 
van der Hoevenkliniek heb ik daarvoor zelf de 
volgende werkwijze ontwikkeld. (Van Beek en 
Boerwinkel, 1987) Uitgaande van het laatstgepleegde 
delict stel ik de patient voor om zes uur in de tijd 
terug te gaan en vraag ik hem per uur te vertellen 
waar hij is en of hij gezelschap heeft en wat hij 
vervolgens denkt, voelt en doet. Het is van belang dit 
heel gedetailleerd te doen teneinde de dynamiek 
tussen de verschillende gedachten, gevoelens en 
handelingen die leiden tot de beslissing om een delict 
te plegen duidelijk in kaart te brengen. De patient 
wordt steeds voorgehouden dat hij beslissingen neemt 
die hem steeds dichter bij het plegen van een delict 
brengen. 

De werkwijze biedt de mogelijkheid de patient 
stapsgewijs naar steeds moeilijkere aspecten van het 
delictscenario te begeleiden. Soms moet er ook 
voorwerk worden gedaan, omdat een patient bijvoor-
beeld nauwelijks in staat blijkt te zijn gevoelens te 
onderscheiden of feiten van interpretaties. Door de 
concrete beschrijving van de gebeurtenissen kan soms 
de relatie met de gebeurtenissen uit het verleden 
worden gelegd en is de dader ook af en toe slacht-
offer. Een enkele keer komt het tot emotionele 
ontlading van angst, woede of verdriet. Een fragment 
uit het delictscenario van patient P. kan iets van de 
dynamiek tussen gevoelens, gedachten en handelen 
illustreren. 

Patient P. gaat in op een voorstel van zijn collega's 
om na het werk nog een pilsje te drinken. Daarna 
stapt hij om 18.30 uur in zijn auto en denkt daarbij 
aan de reactie van zijn vrouw: `waar kom je 
vandaan?"Wat heb je uitgespookt?' Ergernis maakt 
zich van hem meester: ze zit me altijd op m'n huid. Ik 
wil gewoon kunnen doen wat ik zelf wil. Ze kan 
barsten, maar ik kan niet zonder haar. Ik ga nog even 
naar de stad, misschien kan ik nog ergens inbreken. 
Daar ben ik toch wel slim in. Ze pakken me nooit. 
Machtig gevoel. Ziet een politie-auto aankomen, geeft 
vage spanning. Denkt terug aan poging tot 
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verkrachting waar bij de politie hem wel te pakken 
kreeg. Gevoel van woede en zin om te gaan 
aanranden. Nu pakken ze me niet, ik zal ze eens wat 
laten zien, al die bepalers en baasspelers over mij. 
Patient randt twintig minuten later in een park een 
vrouw aan. 

- De patient leert om bij het eerste teken in zijn delict-
scenario in te grijpen met daarvoor speciaal geleerde 
zelfcontroletechnieken, teneinde zich zo snel mogelijk 
weer onder controle te krijgen. 

In de meeste tbs-klinieken bestaat hier nog te 
weinig aandacht voor. Wel wordt inzicht verwacht 
van de patient in zijn delictgedrag, maar dat is 
meestal gericht op de socialisatiefactoren die 
aanleiding hebben gegeven tot het delict en niet op 
controle van het delictgedrag zelf. Gedragsthera-
peuten hebben talloze zelfcontroletechnieken 
ontwikkeld. Zelf pas ik ondere andere wel een 
techniek toe, waarbij ik de patient alle negatieve 
gevolgen van zijn delictgedrag laat opschrijven, zowel 
op korte als op Lange termijn. Ik geef hem vervolgens 
de opdracht om die gevolgen vijf keer te lezen, zodra 
hij bij zichzelf enig signaal bemerkt dat wijst in de 
richting van het gaan plegen van een verkrachting. 

— Het vergroten van de zogenaamde sociale compe-
tentie. 

Dit begrip omvat een groot aantal maatschappelijke 
en sociale vaardigheden die mensen nodig hebben om 
in onze maatschappij op de been te blijven. Vrijetijds-
besteding, omgaan met geld, onderwijs, relaties met 
anderen, seksueel adequaat gedrag, omgang met 
agressie, enzovoort. De vergrote competentie is sterk 
gerelateerd aan een versterking van het remmings-
systeem. De gedachte achter dit behandelingspunt is 
dat, als de dader erin slaagt zich op een voor hem 
positief bevredigende wijze tot zichzelf en anderen te 
verhouden het delictrisico wordt verkleind. In 
tbs-klinieken wordt in meer of mindere mate dit 
uitgangspunt gedeeld. In elke kliniek wordt de sociale 
competentie wel vergroot. Ten aanzien van de sociale 
competentie is de aanpak echter soms nog te weinig 
specifiek. Voor bijna alle verkrachters zou seksuele 
voorlichting, zowel in technische als in relationele 
zin, een standaard onderdeel van de behandeling 
dienen te zijn. Eveneens zou voor bijna alle daders 
training in empatische en sociale vaardigheden als 
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standaard moeten worden gezien. Slachtofferconfron-
tatie door middel van films, boeken of rollenspel is 
daarbij van grote waarde. In de seksualiteitsgroep in 
de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek hebben we 
daarmee nu enige ervaring. 

— De dader behoeft een lange tijd waarin hij de 
geleerde vaardigheden, zonder al te veel risico, in de 
praktijk moet kunnen brengen buiten de kliniek. 

Vooral oefenen in praktische vaardigheden zoals 
het leggen van contacten en deze onderhouden, zowel 
met vrouwen als met mannen, zijn van eminent 
belang, maar ook het bezoeken van school of het 
deelnemen aan culturele activiteiten, werken, lid 
worden van clubs en dergelijke hebben nut, mits 
daarbij voldoende waarborgen voor de veiligheid 
wordt geboden. Controlemogelijkheden zijn derhalve 
ook noodzakelijk. De behandelaars moeten tot op de 
minuut weten waar de patient zich bevindt. Een 
strikte tijdsplanning is in deze fase onontbeerlijk. 
Daarnaast zou van de patient moeten worden 
verwacht dat hij uitgebreid rapporteert over wat hij 
heeft meegemaakt; hoe hij zich heeft gevoeld, wat hij 
heeft gedacht en wat hij heeft gedaan. Welke situaties 
voor hem problematisch waren en welke juist 
voldoening gaven. Slechts onder deze strikte 
voorwaarden is experimenteren nuttig en verant-
woord. 

— De dader zou in zijn proefverlofperiode langdurig aan 
een ondersteuningsgroep moeten deelnemen am zijn 
nieuwe levenssajl vast te houden. 

Een dergelijke groep heeft gelijkenis met groepen 
die bestaan voor alcoholverslaafden. In Nederland 
zijn soortgelijke groepen voor deze populatie nog niet 
aanwezig. De Riaggs moeten zelfs nog aan het idee 
wennen om daders van seksueel geweld tiberhaupt in 
behandeling te nemen. Essentieel uitgangspunt dient 
te blijven dat de patient zijn gedrag nu weliswaar 
onder controle heeft maar dat hij niet genezen is. 
Onder bepaalde omstandigheden kan het ongewenste 
gedrag toch weer de kop opsteken. De patient en 
anderen dienen alert te blijven. 

De reclassering zou een belangrijke rol kunnen 
vervullen in de nazorgfase van de behandeling. 
Daartoe zullen echter wel eerst verbeteringen dienen 
te worden aangebracht in de verhouding tussen 
patient, reclassering en klinieken. Thans is die nog 
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veel te vrijblijvend. Patienten zouden strikt aan hun 
afspraken moeten worden gehouden en in gevallen 
waarin zij dat niet doen zouden zij onverwijld naar 
de klinieken moeten worden teruggezonden. 

De therapeutische relatie 

Nu we als gedragstherapeut weten waar we ons op 
moeten richten, danlczij een min of meer theoretisch 
raamwerk, en nu we behandelingsdoelen hebben 
geformuleerd waarvoor we uitgekiende technieken ter 
beschikking hebben, lijkt er niets meer mis te kunnen 
gaan. Helaas hebben we buiten de patient gerekend. 
Die is meestal allesbehalve gemotiveerd om met je in 
zee te gaan op de wijze die jou voor ogen staat. Het is 
toch allemaal over. Hij weet toch al hoe het zit; hij 
kon niet praten, maar dat heeft hij tijdens zijn 
detentie we! geleerd. Het kwam allemaal door de 
alcohol of nee toch niet, het kwam door moeder, dat 
zei de psychiater toch zelf, en die kan het weten. 

Wil gedragstherapie succesvol zijn, dan is het 
noodzakelijk dat de patient vertrouwen stelt in de 
therapeut, zich bereid toont aan zijn problemen te 
werken en, last but not least, akkoord te gaan met de 
voorgestelde behandelingsdoelen en -methodieken. 
Vergeet het dus maar met de tbs-patienten, zou men 
geneigd zijn te denken. Dit pessimisme is ongegrond, 
alhoewel een recht-toe-recht-aan-benadering niet 
altijd zinvol is. Gelukkig bevinden we ons in een 
tbs-kliniek en dat geeft aanzienlijk meer mogelijk-
heden om de patient te bewegen mee te werken. Een 
aantal voorbeelden daarvan zijn de volgende. 

Je kunt wachten tot de patient wel bereid is met je 
samen te werken. Dit klinkt misschien banaal maar 
geeft de therapeut een zeer grote vrijheid ten opzichte 
van de patient en vice versa. Een andere mogelijkheid 
is dat je krediet verwerft tijdens het verblijf van de 
patient in de kliniek door in voorkomende gevallen 
de patient te helpen met een probleem waar hij op 
een bepaald moment mee te kampen heeft, bijvoor-
beeld een conflict met zijn groepsleiding. 

Ook kun je met een patient aanvankelijk iets 
laagdrempeligs doen. Dat kan varieren van een paar 
spelletjes schaak tot niet persoonlijk gemaakte lessen 
in agressie. Soms ook kun je je macht gebruiken door 
je invloed op staf te doen gelden als een patient om 
vrijheden vraagt maar daar onvoldoende behande- 
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lingsinspanning tegenover stelt. Soms kan het nuttig 
zijn met een patient eerst uitvoerig een zogenaamde 
'decision-matrix' op te stellen, dat is het afwegen van 
de positieve en negatieve gevolgen die het op de 
korte en lange termijn voor de patient kan hebben om 
in zee te gaan met een bepaald behandelingsdoel. 
Zeer uitvoerige informatie over de te volgen 
werkwijze en doelstellingen hebben ook vaak een 
gunstig effect op de motivatie van de patient, evenals 
het zogenaamde profijtbeginsel: je doet het om er iets 
voor terug te krijgen. 

Als de patient uiteindelijk bereid is om mee te 
werken, dan zegt hij ja tegen een relatie die de 
volgende kenmerken heeft (Salter, 1988): 
- De therapeut bepaalt de doelen in de behandeling 
(ook al worden die met de patient uitvoerig 
besproken); 
- De therapeut geeft uitdrukkelijke waarde-oordelen 
over het gedrag van de patient (model voor 
superego); 
- De therapeut biedt slechts beperkte vertrouwe-
lijkheid; 
- De therapeut biedt contact op basis van controle, 
niet op basis van vertrouwen. Patienten proberen 
veelal hun daden te verzachten en/of te ontkennen. 
lnformatie vanuit andere bronnen is onontbeerlijk, 
bijvoorbeeld processen-verbaal; 
- De therapeut confronteert de patient met onjuis-
theden of verdraaiingen. Confrontatie en empathie 
houden elkaar in evenwicht. 

Deze therapeutische relatie is bepaald anders dan 
de hulpverleners in het algemeen leren tijdens hun 
opleiding. Vertrouwen, empathie en zelf-bepaling van 
de patient staan daarin centraal. Bij verkrachters kom 
je van een koude kermis thuis als je je daarop te veel 
baseert. De meeste van deze patienten zijn te 
defensief om op die wijze in een zinvolle therapeu-
tische relatie tot verandering in hun gedrag te komen, 
bovendien wordt de therapeut verleid tot een collusie 
met de patient, (Salter, 1988) waarin deze de 
therapeut zal willen doen geloven dat zijn ontken-
ningen rationalisaties en bagatelliseringen van de 
realiteit zijn. 

Slotopmerkingen 

De gedragstherapie bij plegers van verkrachting is 
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volop in beweging. De theorievorming is rijker aan 
inhoud geworden, de behandeling veel-omvattender 
en zelfs de therapeutische relatie komt explicieter aan 
de orde. Toch is er geen reden voor overmatig 
optimisme ten aanzien van de behandeling van 
seksueel agressieve delinquenten. De theorievorming 
staat wat wetenschappelijke status betreft nog op een 
laag niveau, ook at is de omvang van de hypothesen 
en hun onderlinge samenhang groter geworden. 
Resultaten van behandelingen geven nog vaak een 
onduidelijk beeld over de effectiviteit van technieken 
en tot slot is de gewenste therapeutische relatie met 
name afhankelijk van de weerstand van de patient en 
die kan weer sterk individueel verschillen. Kortom er 
is wel hoop voor de toekomst, maar er is nog een 
lange weg te gaan. 

Literatuur 

Abel G.G., Blanchard, E.B. e.a. 
Psychological treatment of rapists 
in sexual assault 
In: M. Walker, S.L. Brodsky (red.), 
Sexual assault 
Londen, Lexington Books, 1976 
Barberee, H.W., W.L. Marshall 
e.a.• 
Deviant sexual arousal in rapists 
Behaviour research and therapy, 
17e jrg., 1978, pp. 215-222 
Beek, D.J. van, A.R. Boenvinkel 
Residential treatment of violent sex 
offenders 
Paper gepresenteerd op het zeven-
tiende congres van de Europese 
Associatie voor Gedragstherapie, 
Amsterdam 1987 
Crawford, D.A. 
Modification of deviant sexual 
behavior; the need for a compre-
hensive approach 
The british journal of medical 
psychology, nr. 52, 1979, pp. 
151-156 
Groth, A.N., H.J. Birnbaum 
Men who rape; the psychology of 
the offender 
New York/Londen, Plenum Press, 
1979 

Knopp, F.H. 
Retraining adult sex offenders: 
methods and models 
New York, Safer Society Press, 
1984 
Marshall W.L., H.E. Barberee 
A behavioral view of rape 
International journal of law and 
psychiatry, 7e jrg., 1984, pp. 51-77 
McQuire R.J., J.M. Carlisle e.a. 
Sexual deviation as conditoned 
behaviour; a hypothesis 
Behaviour research and therapy, 
2e jrg., 1965, pp. 185-190 
Salter A.C. 
Treating child sex offenders; a 
practical guide 
California/England, Sage Publica-
tions Inc., 1988 
Yates E, H.E. Barberee e.a. 
Anger and deviant sexual arousal 
Behavior therapy, 15e jrg., 1984, 
pp. 287-294 

Gedragstherapie en verkrachting 	 75 



De behandeling van 

agressief-seksueel gestoorde 

delinquenten in de Dr. S. van 

Mesdagkliniek 

drs. S.U. Leeuvvestein" 

Inleiding 

In onze kliniek heeft 45% van alle opgenomen 
patienten in het verleden een of meerdere agressief-
seksuele delicten begaan. Van deze groep van 36 
patienten werden 28 tbs gesteld wegens verkrach-
tingen en aanrandingen van vrouwen, gepaard 
gaande met het toebrengen van ernstig lichamelijk 
letsel tot doding toe. Zes werden tbs gesteld wegens 
agressief-pedofiele handelingen en twee wegens het 
aanranden van homoseksuele mannen. Ruim een 
derde van de hele populatie agressief-seksuele delin-
quenten was reeds eerder in een andere tbs-kliniek 
behandeld en werd, na recidive, in de Dr. S. van 
Mesdagkliniek opgenomen. 

Alvorens een uiteenzetting te geven van de behan-
deling van agressief-seksuele gestoorde delinquenten 
zal het psychoanalytische referentiekader, waarvan in 
de Van Mesdagkliniek gebruik wordt gemaakt, nader 
toegelicht worden. Wij ontkomen hierbij niet aan 
enige begripsbepaling. 

Agressief seksuele delicten zijn een extreme vorm 
van seksueel deviant gedrag of liever gezegd pervers 
gedrag. Volgens de definitie van R.J. Stoller (1977) is 
seksueel deviant gedrag een erotische techniek, die 
een persoon als zijn complete seksuele handelen 
omvat en die verschilt van de gangbare culturele 
definitie van seksuele normaliteit. Pervers gedrag of 
perversie is een verbijzondering hiervan, namelijk een 
erotische vorm van haat die soms in de fantasie blijft, 
doch meestal uitgeleefd wordt. Hierbij wordt dus de 

* De auteur is als Directeur Behandelingszaken verbonden 
aan de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen. 
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agressie in het seksueel deviant gedrag benadrukt. 
Volgens het psychoanalytische model zijn 

perversies het resultaat van ontwikkelingsstoornissen 
in de persoonlijkheid, ontstaan gedurende het 
langdurige socialisatieproces dat elk mens nu 
eenmaal moet doormaken tot hij volwassen is. 

Wat is er in de psychische ontwikkeling van deze 
groep patienten misgegaan? 

Volgens de psychoanalytische visie, die in de Van 
Mesdagkliniek gangbaar is, is voor de ontwikkeling 
van een perversie de leeftijdsfase tussen anderhalf en 
drie jaar van cruciale betekenis en heeft zij te maken 
met de specifieke gezinsconstellatie waarin het kind 
opgroeit. De omgeving, de straat en de buurt helpen 
later in de ontwikkeling mee de in het gezin aange-
leerde opvattingen, normen en waarden te bekrach-
tigen. 

De moeder - die in de meeste gevallen narcistisch 
gestoord en/of affectief en pedagogisch verwaarloosd 
is - gaat met haar zoon een intensieve narcistische 
band aan, vaak nog eens versterkt doordat deze zoon 
`een compensatie' moet zijn voor het feit dat zij sterk 
door haar echtgenoot gedesillusioneerd is. De zoon 
wordt een narcistisch verlengstuk van haar en zowel 
moeder als zoon beleven vanaf de geboorte een 
unieke symbiotische eenheid, die aan het kind een 
intense lijfelijke bevrediging verschaft. Moeder heeft 
echter haar eigen behoeften en is gezien haar 
gebrekkige emotionele ontwikkeling niet in staat het 
kind goed aan te voelen en in zijn ontwikkeling te 
steunen. 

Het gevolg is enerzijds dat door een intens lustvol 
samenzijn met de moeder de grenzen tussen ik en 
niet-ik van het kind vaag blijven, dat het krijgen van 
een stevig verankerde `gender'identiteit - de vaste 
overtuiging een jongen of een meisje te zijn - bemoei-
lijkt wordt en het gevoel van uniek te zijn - de wereld 
is zijn oester - versterkt aanwezig blijft. Anderzijds 
ontstaat er, doordat moeder niet adequaat op de 
emotionele behoeften van haar zoon inspeelt, regel-
matig een breuk in het intens samenzijn van de zoon 
met zijn moeder, ook en vooral op momenten dat het 
kind er sterk naar verlangt. 

Daarnaast wordt moeder regelmatig als overwel- 
digend ervaren aangezien zij haar zoon op grond van 
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haar eigen behoeften, die niet op zijn behoeften zijn 
afgestemd, benadert. De gevolgen zijn een intens 
gevoel van leegheid, een ernstige verstoring van het 
unieke samenzijn van moeder en kind en een sterke 
devaluatie van het zich ontwikkelende zelfgevoel van 
het kind en het gevoel er alleen voor moeder te 
moeten zijn. 

Dit leidt tot een sterke toename van angst er niet te 
mogen zijn als een zich ontwikkelende persoon met 
een eigen identiteit en tot angst voor verlating en 
scheiding. Deze angsten genereren agressie die, 
naarmate de behoeften van het kind minder erkend 
en bevredigd worden, steeds meer de vorm van 
destructieve agressie aanneemt. Een en ander zou 
wellicht nog goed kunnen komen als de moeder er 
voor de taak haar kind op te voeden niet alleen voor 
stond. 

De vader, eveneens meestal affectief en peda-
gogisch verwaarloosd, is over het algemeen een 
kinderlijk afhankelijke persoon en emotioneel voor 
zijn zoon afwezig. Zijn gezag berust maar al te vaak 
op het inboezemen van angst. Door zijn agressieve 
uitbarstingen, waarbij hij zijn zoon en/of echtgenote 
mishandelt, wordt de binding tussen moeder en zoon 
slechts versterkt. Vader helpt op die manier zijn 
opgroeiende zoon niet bij het, gebruikelijke, losma-
kingsproces van moeder, bij het zich kunnen gaan 
vereenzelvigen met hem en het ontwikkelen van een 
'gender' identiteit. De zoon gaat zijn vader slechts 
imiteren in diens agressieve gedrag (C.W. Socarides: 
imitatieve identificatie) zonder dat hij de primaire 
identificatie met moeder opgeeft. De angst om te 
versmelten en de angst om vernietigd te worden, 
worden hierdoor slechts versterkt. Velen van onze 
patienten zijn in hun jeugd seksueel misbruikt, niet 
alleen door vader en broers, maar ook - zij het een 
kleiner aantal - door moeder en zusters. Moeders 
worden regelmatig door onze patienten als verleidend 
en erotiserend beschreven zonder dat er sprake is van 
incest. Een en ander leidt tot premature overprik-
keling die door het zich nog ontwikkelende kind niet 
verdragen wordt, met als gevolg een toename van 
angst en agressie, gecombineerd met lustgevoelens'. 

De basale onzekerheden van het kind met de 
daarmee gepaard gaande angsten kunnen als volgt 
onder woorden gebracht worden: Mag ik er we! zijn? 
Mag ik iemand zijn? Mag ik een jongen zijn? Ben ik 
we! waardevol? Heftige existentiele angsten desorga- 
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niseren het zich ontwikkelende psychische apparaat 
van het kind en mobiliseren destructieve agressie. 
Een van de `oplossingen' voor het kind is het vormen 
van een geseksualiseerd kerncomplex (M. Glasser, 
1979) dat in staat is deze angsten en agressie te 
binden. Eerst nog maar vaag beleefd als lustvolle 
fasespecifieke lichamelijke sensaties, al dan niet 
versterkt door agressieve en incestueuze ervaringen, 
ontstaat er met gebruikmaking van de beelden uit de 
omgeving een perverse fantasie. 

Het essentiele aspect van dit complex is een intens 
verlangen naar de versmelting, de unieke eenheid, 
met de moeder; opheffing van de scheiding met 
moeder mobiliseert echter heftige angsten als gevolg 
van het opgeven van de eigen identiteit, hetgeen weer 
destructieve agressie oproept waarbij angst voor 
vernietiging van de moeder ontstaat. Dit leidt weer 
tot heftige verlatingsangst en het verlangen om met 
de moeder te versmelten. Door de seksualisering van 
dit kerncomplex worden angst en agressie gebonden 
en de wens om te vernietigen wordt omgezet in het 
verlangen om te pijnigen en te controleren. Onmacht 
wordt macht, nederlaag wordt triomf. 

Het kerncomplex heeft ook de functie van troost en 
gaat gevoelens van leegte en zinloosheid tegen. Het 
stabiliseert het zelfgevoel, mede omdat de fantasie en 
het uitleven ervan lustvol en riskant zijn. Anders 
gezegd: de perversie heeft een `Plombefunktion' (F. 
Morgenthaler, 1974) die het narcistisch gestoorde zelf 
tegen gevoelens van leegte en zinloosheid beschermt. 
Dankzij het feit dat de vroegkinderlijke conflicten 
met de daarmee gepaard gaande angst en agressie in 
de perversie gethematiseerd en gebonden zijn, kan 
het kind het beeld van de goede moeder vasthouden 
en vindt de emotionele groei zoveel mogelijk 
doorgang. 

Meestal krijgt het geseksualiseerde kerncomplex 
vanaf het begin van de latentie duidelijk gestalte. In 
de puberteit worden deze fantasieen gekoppeld aan 
orgastische ervaringen. In de adolescentie worden de 
fantasieen verder uitgebouwd en krijgen ze hun 
definitieve vorm. In het uitleven van de perverse 
fantasieen wordt door de volwassene de vroegkinder-
lijke problematiek herhaald en beleefd in een poging 
daaraan uitdrukking te geven en deze te boven te 
komen. Er is een vloeiende overgang tussen het 
slechts hebben van perverse fantasieen en het uitleven 
ervan. 
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Naar mijn ervaring gaat de stelling op, dat hoe 
meer de perversie moet worden uitgeleefd en hoe 
verscheidener de perverse handelingen bij een en 
dezelfde persoon zijn, hoe ernstiger de vroegkinder-
lijke trauma's zijn en het defect in de persoonlijkheid 
is. De in onze kliniek opgenomen patienten hebben 
niet een perverse fantasie; nadere bestudering van 
hun fantasieen en perverse handelingen toont aan dat 
verschillende perversies respectievelijk uitgebeeld en 
uitgeleefd worden. Tevens blijkt dat de fantasieen van 
deze patienten weinig creatief zijn en zeer dicht bij de 
werkelijkheid staan. Werkelijk creatief fantaseren 
hebben zij nooit gekund, daar was de realiteit te 
angstaanjagend voor. 

Hoe reageren personen met een perverse ontwik-
keling die, zoals onze patienten, tevens weinig 
mogelijkheden tot hun beschikking hebben om 
conflicten op te lossen en krenkende ervaringen te 
verwerken, wanneer hun zelfgevoel in sterke mate 
wordt aangetast door reactivering van hun vroegkin-
derlijke, kwetsende, angstaanjagende ervaringen, 
bijvoorbeeld zoals in geval van plotselinge verlating 
door hun partner? Zij reageren met een toename van 
hun perverse activiteiten en met intensivering van de 
altijd aanwezige sadistische componenten. De 
consumptie van pornografische lectuur en video-
banden neemt toe. De activiteiten kunnen zich eerst 
tot de fantasie beperken al dan niet gepaard gaande 
met een toename van - dwangmatig - masturberen. 
In vele gevallen blijft het echter niet bij fantaseren, 
maar wordt de perversie reeds ten dele uitgeleefd. 
Het is een magisch gebeuren met lustvolle, spannings-
verhogende en troostende aspecten. 

Casus 1 

Een 30-jarige ongehuwde man woont bij zijn 
gescheiden moeder. Hij werkt in G.S.W.-verband bij 
een hoofdarbeidersproject. De voorgeschiedenis 
vermeldt dat hij enkele malen kortdurend in een 
psychiatrisch ziekenhuis opgenomen is geweest 
vanwege een dreigende psychotische desintegratie. 
De psychiatrische diagnose: een 'borderline perso-
nality disorder'. Betrokkene heeft de volgende 
perverse fantasie: hij spreekt een blond meisje van 
ongeveer twaalf jaar, dat lets' misdaan heeft, 
bestraffend toe, legt haar vervolgens over de knie, 
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nadat zij haar rok en onderbroek heeft moeten 
uitdoen en slaat haar op haar blote billen. 

Steeds wanneer er jets in zijn leven plotseling 
verandert, raakt hij door deze fantasie geobsedeerd 
en gaat dwangmatig masturberen. Incidenteel bezoekt 
hij dan ook een prostituee en leeft zijn perversie uit. 
Meestal blijft het hierbij en herstelt zich het oude 
psychische evenwicht. Soms is betrokkene echter te 
zeer ontregeld. Hij gaat dan willekeurige vrouwen 
opbellen, soms tot veertig maal per dag. Hij. vertelt 
deze vrouwen dat hij een gezin kent met een 12-jarige 
dochter, die iets gestolen heeft, waarvoor zij door 
haar vader lijfelijk gestraft wordt. Hij wijdt 
vervolgens uitvoerig uit over de aard van de mishan-
deling van het kind. Het bevredigt hem intens 
wanneer de vrouwen hierop ingaan en hun veront-
waardiging uiten. Tussen de telefonades door mastur-
beert hij frequent. Een enkele keer gaat hij verder en 
slaat willekeurige volwassen vrouwelijke passanten 
op straat op hun billen; hij is hierdoor een paar maal 
met de Justitie in aanraking gekomen. 

Indien dit niet tot het gewenste herstel van het 
psychisch evenwicht leidt neemt de destructieve 
agressie toe. De gereactiveerde destructieve agressie 
uit de vroege jeugd wordt gevoegd bij de agressie, 
ontstaan door actuele krenkingen en onmacht, 
hetgeen uiteindelijk tot gevolg kan hebben dat de 
perversie uitgeleefd wordt in de vorm van een 
agressief seksueel delict. 

Casus 2 

Een 25-jarige jongeman was een jaar gehuwd toen 
er grote problemen in de relatie met zijn echtgenote 
ontstonden. Zij hadden regelmatig heftige ruzies met 
elkaar waarbij zijn echtgenote dreigde van hem te 
zullen scheiden. Betrokkene beeindigde de ruzies 
meestal door zijn huis te verlaten. Hij ging dan 
zwerven en gluren. Naarmate de crisis in het huwelijk 
ernstiger werd, namen zijn voyeursactiviteiten steeds 
meer toe. Nadat zijn echtgenote ook nog stappen had 
ondernomen om de scheiding te realiseren, drong 
betrokkene op een van zijn zwerftochten een huis 
binnen en verkrachtte de vrouw die hij reeds geruime 
tijd begluurd had. 

Het agressief seksuele delict is naar mijn mening te 
beschouwen als het resultaat van het tekortschieten 
van de afweerfunctie van de perversie. De bescher- 
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mende structuur van het kerncomplex wordt 
vernietigd door teveel angst en destructieve agressie 
als gevolg van actuele psychische kwetsingen, welke 
specifieke vroegkinderlijke traumatische ervaringen 
bij de patient met een ernstig emotioneel gestoorde 
ontwikkelingsgang reactiveren. 

Behandeling 

Ms nu het seksuele delict als het tekortschieten van 
de afweerfunctie van de perversie beschouwd moet 
worden, als de perversie slechts de top van de ijsberg 
van de persoonlijkheidsstoornis van de patient is, dan 
dient de gehele persoonlijkheid van de patient 
behandeld te worden opdat het perverse kerncomplex 
als 'coping-mechanisme' zoveel mogelijk overbodig 
wordt. De agressief seksueel gestoorde delinquenten 
worden daarom in onze kliniek niet anders behandeld 
dan anderen die bij ons opgenomen zijn. 

De stoornissen in de psychische ontwikkeling van 
de in onze kliniek opgenomen patienten zijn in een 
fase van hun leven ontstaan waarin de een op een 
relatie voor die ontwikkeling nog van wezenlijk 
belang was. Op grond van deze visie wordt in de Van 
Mesdagkliniek sterk de nadruk gelegd op de indivi-
dude behandeling op basis van de psychoanalytische 
theorie in alle behandelingssectoren. In al deze 
verschillende relaties zullen steeds weer andere 
aspecten van de persoonlijkheid van de patient 
geaccentueerd worden. Door een intensieve onder-
linge communicatie van de diverse behandelingssec-
toren wordt een totaalbeeld van de patient gecreeerd 
en informatie over zijn ontwikkeling verkregen. 

Beslissend voor het op gang komen van een behan-
deling is het klimaat waarin dit kan plaatsvinden. Zo 
is een geinteresseerde, accepterende, niet-straffende 
houding ten opzichte van de patienten van belang, 
waarbij continulieit in plaats, tijd, persoon en activi-
teiten gewaarborgd zal moeten zijn. Verder dienen 
grenzen gesteld te worden aan destructief gedrag. 
Zorg zal moeten worden gedragen voor het lichame-
lijke, het psychische en sociale welzijn van de patient. 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan 
men spreken van een 'holding environment', een 
'nest' voor de patient, waarin hij zich veilig voelt, 
zichzelf kan toestaan afhankelijk te zijn en in 
regressie te gaan waarbij de vroegkinderlijke proble- 
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matiek gereactiveerd wordt en waarin hij in de een op 
een relatie een kans krijgt therapeutisch bewerkt te 
worden. Het scharnierpunt van de behandeling is de 
vaste begeleider, een sociotherapeut van de woonaf-
deling met wie hij idealiter een dyadische relatie 
probeert vorm te geven. 

Er ontstaan in de regressie herhalingspatronen van 
relaties uit de vroege jeugd van de patient en zijn 
vroegkinderlijke problematiek wordt door middel van 
kleinere en grotere conflicten geactualiseerd. Mag ik 
er wet zijn? Mag ik iemand zijn? Mag ik een jongen 
zijn? Ben ik waardevol? Zijn intense angsten beleeft 
de patient in eerste instantie niet, maar worden door 
hem wet, at dan niet agressief, uitgeleefd. De patient 
staat zeer wantrouwend ten opzichte van iedereen, 
dus ook ten opzichte van zijn vaste begeleider. Hij 
houdt hem op afstand, maakt hem tot een 'ding', 
zoals hij zelf beleefd heeft tot een 'ding' gemaakt te 
zijn. Hij trekt veelal op een negatieve manier 
aandacht. Beter negatieve aandacht dan helemaal niet 
gezien worden. 

Naast afstand houden van een ieder bestaat er ook 
een hang naar het herstellen van de unieke eenheid 
die zo lustvol was. Terug naar het verloren paradijs, 
desnoods door middel van harde muziek en drugs als 
substituut. In dit ontwikkelingsstadium van de patient 
is denken, doen en fantaseren `gebeuren'. Als 'de 
geest uit de lamp van Aladin' moet een ieder, maar 
vooral de vaste begeleider, de wensen van de patient 
vervullen. Dit leidt onherroepelijk tot teleurstelling. 
De gevoelens van leegte en depressie worden door 
woede overdekt, soms slechts tot uiting gebracht in 
een kit afstand nemen. De wereld is slecht, de vaste 
begeleider is slecht, de patient zelf is slecht. De 
grenzen tussen binnen- en buitenwereld zijn immers 
nog vaag. 

Stoere praat, pornobladen, het zoeken naar of 
hebben van een vriendin en het leggen van een sterk 
accent op mannelijkheid moeten de patient en zijn 
omgeving ervan overtuigen dat hij een 'vent' is. Haat 
tegen en angst voor vrouwen worden meestal slechts 
door terloops gemaakte opmerkingen duidelijk. 
Grootspraak dient het geringe zelfgevoel te compen-
seren. Vooral de vaste begeleider moet hem hierin 
volgen. Tegenspraak wordt niet geduld: reeds 
voorzichtige confrontaties met de werkelijkheid 
wekken woede. 

Een andere oplossing om leegte en depressie tegen 
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• te gaan is het idealiseren van de vaste begeleider. In 
de idealisering straalt jets van grootheid van de ander 
op de patient af: samen met hem is hij de moeite 
waard. De onvermijdelijke desillusie genereert op den 
duur woede. 

Wat kan de vaste begeleider bier tegenover stellen? 
Hij moet de patient, puttend uit zijn eigen levenser-
varing, respectvol, met nuchterheid en een zekere 
humor tegemoet treden. Hij dient betrouwbaar te zijn, 
consequent, niet opdringerig en grenzen stellend. Hij 
moet zowel de idealisering als de agressie als gevolg 
van het gedesillusioneerd zijn van de patient 
verdragen. Hij zal trachten de patient duidelijk te 
maken hoe hij bezig is en voor zover mogelijk ook 
uitleggen waarom; supervisie is derhalve noodza-
kelijk voor een vaste begeleider. Verder dient hij de 
patient te bemoedigen en zijn zelfgevoel te voeden. 

Kortom, wanneer hij in de loop van een lange 
worsteling erin slaagt de patient enigszins datgene te 
geven wat hij in zijn jeugd gemist heeft kan er bij de 
patient een 'corrective emotional experience' 
ontstaan, als gevolg waarvan de vaste begeleider als 
persoon betekenis krijgt en de objectconstantie 
toeneemt. De patient is dan in staat het positieve 
beeld van de vaste begeleider vast te houden ondanks 
de frustraties, zoals het moeten missen van de vaste 
begeleider in weekends en vakanties. Dat wil ook 
zeggen dat de patient in staat is tegenstrijdige 
gevoelens ten opzichte van de vaste begeleider te 
verdragen en de positieve en negatieve aspecten van 
diens persoon te integreren. De patient gaat rekening 
met hem houden en ziet hem meer als een afgegrensd 
individu met eigen behoeftes. Hij kan zichzelf meer 
positief gaan beleven, zijn verlangens reeler 
inschatten en zijn beperkingen leren accepteren. 

Wanneer de patient voorzichtig de ander durft te 
gaan vertrouwen en zich meer afhankelijk gaat 
opstellen, wordt hij zich meer bewust van zijn basale 
angsten en neemt de agressie ook toe. Veiligheids-
maatregelen, medicatie en intensivering van de 
psychotherapie zijn dan nodig. Nu zijn angsten 
bespreekbaar en bewerkbaar worden neemt de 
destructieve angst af en houdt hij meer energie over 
voor andere zaken zoals opleidingen, hobby's en 
dergelijke. 

Uiteraard brengt niet alleen de vaste begeleider 
deze verandering op gang. Allen die met de 
betrokken patient te maken hebben dragen tot de 
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verandering bij. De ervaring opgedaan in de 
dyadische relatie met de vaste begeteider wordt 
gegeneraliseerd. Daarnaast kan bij de vorming de 
achterstand in kennis ingehaald worden. Belangrijker 
nog is het feit dat door middel van het onderwijs het 
verbalisatievermogen vergroot wordt: `wat je met je 
mond af kunt, hoef je niet met je handen te doen'. 

Sport is belangrijk voor het ontwikkelen van plezier 
in spel en het verkrijgen van meer motorische 
vaardigheden. Via spel- en leersituaties kan de arbeid 
een belangrijke bijdrage leveren tot het ontwikkelen 
van technische vaardigheden. De non-verbale thera-
plan maken het mogelijk nog niet verwoorde 
gevoelens tot uitdrukking te brengen. Dit alles draagt 
er toe bij dat het gevoel van eigenwaarde vergroot 
wordt, de ego-sterkte toeneemt, de patient 
verscheidene bronnen van narcistische bevrediging 
ontwikkelt en dat zijn ego meer alternatieven ter 
beschikking krijgt om problemen op te lossen. Het 
narcistische evenwicht wordt minder labiel, de 
perverse afweerstructuur zal dientengevolge minder 
aangesproken behoeven te worden, zodat de kans op 
falen van deze afweer aanzienlijk verminderd wordt. 

Ook de individuele psychotherapie van agressief-
seksuele delinquenten is niet wezenlijk anders dan bij 
andere categorieen delinquenten. De psychotherapie 
wordt door de patient zelf aangevraagd, waarna de 
wetenschappelijke staf beoordeelt of een psychothe-
rapie geIndiceerd is. Belangrijk is dat de patient, 
alvorens met de psychotherapie te beginnen, een of 
meerdere personen in zijn omgeving enigszins durft te 
vertrouwen, zodat hij, wanneer de psychotherapie in 
een voor hem moeilijke fase belandt, voor steun op 
iemand terug kan vallen. Dus de psychotherapie start 
niet in het begin, maar pas in de loop van de 
opname. 

In de psychoanalytische psychotherapie met een 
frequentie varierend van twee tot vijf uur per week 
vinden deels parallelle processen plaats zoals ik die 
reeds beschreven heb. Door de geheimhouding is de 
psychotherapie voor de patient een vrijplaats waar de 
vroegkinderlijke kwetsingen worden gereactiveerd. 
Deze reactivering van de vroegkinderlijke trauma's, 
de actualisering van archesche angsten en verlangens 
uit de vroege kindertijd in de overdracht roepen grote 
weerstanden op en dienen zeer voorzichtig en gelei-
delijk doorgewerkt te worden, daar anders een 
voortijdig afbreken van de therapie dreigt. Daarnaast 
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zullen in de psychotherapie de delicten intensief 
geanalyseerd moeten worden. 

De hele perverse enscenering in de fantasie en de 
delicten dienen in de context van de vroegere trauma-
tische ervaringen van de patient verhelderd en geduid 
te worden. Steeds wanneer de patient in sterke mate 
gebruik maakt van zijn perverse fantasieen, dient dit 
in de beslotenheid van de psychotherapie aan de orde 
te komen, zodat betrokkene inzicht krijgt in de 
mechanismen die, met tussenstappen, uiteindelijk tot 
het delict hebben geleid. Vroege signalering van de 
toename van de fantasieen kan erger voorkomen. 

In de psychotherapie komen steeds weer een aantal 
specifieke problemen terug. De patient is bang dat, 
door over zijn fantasieen te spreken, deze van hem 
'afgepake worden en hij leeg en depressief achter-
blijft. Bovendien is het vaak zo dat binnen de 
veiligheid van de kliniek, waar minder van de 
patienten geeist wordt dan in de maatschappij, de 
perverse fantasieen minder pregnant op de voorgrond 
staan. 'Ik heb er geen last meer van, dus ik ben 
hetet- I' is een vaak gehoorde uitspraak, die een uiting 
van weerstand is. 

Soms wordt de therapeutische relatie in een vroeg 
stadium van de behandeling geseksualiseerd. Dit 
houdt enerzijds een vorm van afweer in tegen de 
angst voor intimiteit, versmelting, controleverlies en 
dergelijke, anderzijds genereert de seksualisering op 
zich zoveel angst, dat de patient de therapie dreigt af 
te breken. Een te actief en te snel aan de orde stellen 
door de psychotherapeut van de fantasieen van de 
patient wordt door hem al gauw beleefd als een te 
sterk indringen in zijn persoon. Een herhaling van 
zijn vroegkinderlijke ervaring van overweldigd te 
worden doet hem dan snel afhaken in de psychothe-
rapie, hetzij door te stoppen, hetzij door in de schijn-
aanpassing juist zoveel mogelijk over zijn perversie te 
vertellen. Dit is dan een pseudo-openheid waarbij de 
beleving afgesplitst is in dient van de afweer. 

Ook de agressieve componenten moeten bij duiding 
zeer voorzichtig behandeld worden aangezien anders 
de therapeut door de patient eveneens als te intrusief 
beleefd wordt. Met als gevolg 'acting out' en/of 
afbreken van de therapie. De therapeut wordt dan 
beleefd als de intrusieve moeder van weleer - zonder 
'alsorkarakter - met als gevolg 'acting out' of het 
afbreken van de therapie. 
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Samenvattend 

De psychotherapeut dient zeer voorzichtig om te 
gaan met het zelf inbrengen van de perverse fanta-
sieen van de patient. Hij volgt de patient vooral in 
zijn emotionele beleving. Pas wanneer er een 
'working alliance' is ontstaan met de patient en deze 
zijn hele seksuele beleving en fantasieen buiten de 
therapie houdt, zal de therapeut dit regelmatig 
aankaarten. 

De indruk zou gewekt kunnen worden dat 
intimiteit, seksualiteit en perverse fantasieen in het 
leven van alledag onbesproken blijven. Niets is 
minder waar: spreken over deze onderwerpen dient 
een gentegreerd onderdeel van de behandeling te 
zijn. Hier volgen twee voorbeelden ter illustratie. 

Casus 3 

Een patient krijgt reeds geruime tijd bezoek van 
een vriendin. Zijn verblijf is sober ingericht en zijn 
muren zijn versierd met natuurpanorama's. Tijdens 
een van de bezoeken van zijn vriendin blijkt dat hij 
een naaktfoto van een vrouw uit een tijdschrift aan 
de muur heeft geprikt. Zijn vriendin en de patient 
krijgen hier ruzie over. De foto moet van de muur. 
Hij weigert dit te doen. De vaste begeleider, die uitge-
nodigd wordt een deel van het bezoek bij te wonen, is 
getuige van deze ruzie. Besproken wordt dat zijn 
vriendin zijn handelen als agressief ervaart en dat hij 
hierdoor duidelijk maakt hoe hij tegen vrouwen 
aankijkt. Hij blijft echter bij zijn weigering. De 
vriendin gaat weg. Het incident wordt uitgebreid door 
de patient met de vaste begeleider en met de psycho-
therapeut besproken. 

Bij het volgende bezoek herhaalt zich de scene. De 
patient wordt star en koppig; discussie is niet meer 
mogelijk. Onder de dreiging dat zij niet meer zal 
komen voordat de foto verwijderd is, gaat hij 
overstag. In de vele gesprekken die daarna met 
betrokkene en zijn vriendin worden gevoerd, zowel 
door de vaste begeleider als andere behandelaars in 
de kliniek, wordt langzaam duidelijk wat de betekenis 
van zijn handelwijze is geweest. 

Naast andere factoren speelde vooral zijn angst 
voor de groeiende intimiteit met zijn vriendin een rol, 
met name de angst voor de versmelting. De foto 
werd, als het ware, tussen hem en zijn vriendin 
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geplaatst om afstand te bewaren. ben een en ander 
onder woorden gebracht kon worden gaf zijn 
vriendin van haar kant te kennen, dat zij zich niet 
alleen gekwetst voelde door zijn manoeuvre, maar 
ook onzeker was geworden of zij wel genoeg voor 
hem betekende. 

Casus 4 

Een patient heeft een vriendin. Zij krijgen heftige 
ruzie omdat hij orale seks met haar wil bedrijven. Zij 
weigert dit in eerste instantie, doch stemt er uitein-
delijk in toe vanwege zijn agressieve en dwingende 
houding. In tegenstelling tot vele andere relaties, die 
niet of nauwelijks over hun seksuele omgang kunnen 
of durven spreken met de vaste begeleider, doen 
patient en zijn vriendin dit we!. Patient rationaliseert 
en bagatelliseert het gebeuren en hij vindt zijn 
vriendin preuts. Dat hij haar grenzen niet respecteert 
kan en wil hij aanvankelijk niet zien. Zij blijft deson-
danks op bezoek komen en de problemen herhalen 
zich. Soms geeft zij aan zijn seksuele eisen toe. Dit 
toegeven is voor betrokkene een bevestiging van het 
feit, dat zij eigenlijk ook wil wat hij verlangt. 

Betrokkene bespreekt een en ander in de psycho-
therapie waarbij duidelijk wordt, dat de omgang met 
zijn vriendin overeenkomsten vertoont met de ensce-
nering van zijn verkrachtingsdelicten. In een 
moeizaam proces wordt langzaam duidelijk dat hij 
steeds de behoefte voelt zijn vriendin op een derge-
lijke wijze te domineren en te vernederen, wanneer 
hij zich gekrenkt en insufficient voelt door bepaalde 
gebeurtenissen op de afdeling of door zijn vriendin, 
die hij als bazig beleeft. 

Er kan pas sprake zijn van het verlenen van 
verloven wanneer de genoemde gedrags- en persoon-
lijkheidsveranderingen manifest geworden en getoetst 
zijn in halfjaarlijkse evaluatieve staven onder voorzit-
terschap van de geneesheer-directeur, waarbij alle 
behandelingssectoren die iets over de patient kunnen 
en mogen zeggen aanwezig zijn. 

Nog eens samengevat: de patient beleeft zich meer 
afgegrensd als persoon; hij kan zich beter in anderen 
- mannen en vrouwen - inleven en rekening met hen 
houden. De ander heeft betekenis voor hem gekregen 
en de patient kan het positieve beeld van de andere 
persoon vasthouden ook at is deze weg of heeft hij 
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een conflict met hem. Hij kan uitstel van behoeftebe-
vrediging beter verdragen en jets voor een ander 
overhebben. Sommige van onze patienten zijn in staat 
om te rouwen om het verlies van de unieke eenheid: 
het verloren paradijs. De altijd aanwezige, soms diep 
verborgen schaamte over de begane delicten komt 
boven en een enkeling kan schuldgevoelens ervaren. 

Tengevolge van de emotionele rijping van de 
patient ontstaat er bij hem meer distantie tussen 
fantaseren en doen, denken en gebeuren. De externe 
lijdensdruk verschuift naar een interne lijdensdruk. 
Niet meer iedereen en alles buiten de patient is de 
oorzaak van zijn problemen en ellende: hij ervaart 
dat hij hierbij zelf een inbreng heeft. Daardoor wordt 
hij ook minder machteloos ten opzichte van de boze 
buitenwereld en kan hij deels zijn lot in eigen handen 
nemen. Doordat zijn basale angsten bespreekbaar zijn 
en hij meer inzicht gekregen heeft in zijn gedrag en 
de motieven die hieraan ten grondslag liggen, zijn 
deze angsten verwerkbaar en beheersbaar geworden. 

De vermindering van deze angsten maakt de 
controle erover gemakkelijker. Tevens wordt de 
destructieve agressie omgezet in assertieve of 
constructieve agressie. Er is energie vrijgekomen voor 
verdere ontwikkeling - studie, sport en arbeid. 

Vanuit de veiligheid en geborgenheid van de 
kliniek gaat de patient nu eerst begeleid door zijn 
vaste begeleider en vervolgens onbegeleid naar 
buiten. Hij wordt geleidelijk aan geconfronteerd met 
de buitenwereld en steeds meer eisen worden aan 
hem gesteld, zoals die in de maatschappij gebruikelijk 
zijn. Dit veroorzaakt angst en onzekerheid - met 
name ook scheidingsangst ten opzichte van de kliniek 
- die soms door de patient overdekt worden door een 
optimisme, ten gevolge van de verruiming van zijn 
vrijheden. Vertrouwde personen, zoals de vaste 
begeleider en de psychotherapeut, maar ook anderen 
die bij de patient betrokken zijn, dienen alert te zijn 
op kleinere en grotere signalen, die de patient 
uitzendt en die een aanwijzing zijn voor het feit, dat 
het minder goed met hem gaat. De signalen kunnen 
onder andere zijn, het niet stand houden van de 
zojuist beschreven verworvenheden in de groei van de. 
persoonlijkheid en het terugvallen op gedrag van 
weleer onder andere de toename van perverse fanta-
sieen. Kortom, herhalingsfenomenen van vroegere 
copingmechanismen gedurende het losmakingsproces 
van de kliniek. 
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Casus 5 

Een van onze patienten die op het punt stond om 
met proefverlof te gaan, reed in zijn auto doelloos 
rond, omdat hij zich volgens zijn zeggen gespannen 
voelde. Dit gedrag vertoonde hij ook gedurende de 
periode voorafgaande aan de verkrachtingen die hij 
pleegde. Nadat hij dit verteld had mocht hij enige tijd 
niet meer onbegeleid naar buiten. Een en ander werd 
met hem intensief besproken en door hem in zijn 
psychotherapie aan de orde gesteld. Er kon een 
verband gelegd worden tussen zijn op handen zijnde 
scheiding van de kliniek en de scheiding en verla-
tingsproblematiek uit zijn vroege jeugd, die mede in 
zijn delicten een rol speelden. Doordat betrokkene 
zich bewust werd van het feit, dat hij moeite had met 
het losmakingsproces en dit ook beleven kon, vermin-
derde bij hem de diffuse spanning. Na een aantal 
weken was het weer vertrouwd betrokkene onbegeleid 
naar buiten te laten gaan. 

Gaat alles goed, vindt er een verdere ontwikkeling 
plaats en geen terugval, dan wordt de patient op de 
resocialisatie-afdeling geplaatst, waar groepsgericht 
gewerkt wordt en nog meer verantwoordelijkheden 
aan hem overgedragen worden. De scheiding van de 
kliniek wordt min of meer definitief door middel van 
het proefverlof, waarna ontslag uit de kliniek volgt. 

Wanneer voornoemde ontwikkelingen zich hebben 
doorgezet en gestabiliseerd, wanneer de patient 
buiten de kliniek een draagkrachtig sociaal netwerk 
heeft opgebouwd, een levenspartner heeft gevonden 
en heeft kunnen vasthouden, wanneer hij activiteiten 
(werk, sport, hobby's) heeft ontwikkeld, clan acht ik 
de kans op het recidiveren van een patient met een 
agressief-seksueel delict gering, en binnen maatschap-
pelijk aanvaardbare grenzen. 

1k heb u een ideaal verloop van de behandeling 
geschetst. Wij weten alien echter hoe moeizaam het 
behandelingsproces meestal bij onze patienten 
verloopt. De intensieve behandeling zal het defect dat 
ontstaan is ten gevolge van de ernstige vroegkinder-
lijke sequentiele traumatisering in zijn geheel niet 
ongedaan kunnen maken. De perverse structuur zal 
altijd blijven bestaan. Men mag hooguit verwachten 
dat de perversies minder belangrijk worden. Geheel 
verdwijnen doen ze niet. Soms krijgen andere 
aspecten van het seksuele deviante gedrag meer 
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gewicht, zodat het uitleven ervan niet meer met het 
plegen van een delict gepaard hoeft te gaan. Bij een 
geslaagde behandeling is de afweerstructuur van de 
patient hechter en gedifferentieerder geworden, zodat 
een herhaling van het seksueel agressieve delikt ook 
in tijden van grote stress niet meer plaatsvindt. Dit is 
ook ons uiteindelijke doe!. 

Te denken dat de patient aan het begin van de 
behandeling nog onbeperkte mogelijkheden tot 
ontwikkeling heeft, en dat wij als therapeuten de 
macht hebben beslissende veranderingen bij de 
patient te forceren, zou een versmelting van twee 
grootheidsfantasieen zijn; het blijft mensenwerk zoals 
wij steeds weer en soms pijnlijk ervaren. 
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Justitieel opgelegde behan-

deling van incestplegers 

prof. dr. J. Frenken* 

Sinds 1982 heb ik een vijftiental incestplegers, alien 
vaders, therapeutisch begeleid. Deze mannen werden 
naar mij verwezen op grond van een justitieel 
opgelegde maatregel. Dat wil zeggen, de Officier van 
Justitie stelde hen voor de keuze een gevangenisstraf 
of een therapeutische behandeling te ondergaan. 
Koos de man voor het laatste dan seponeerde hij 
tijdelijk de strafzaak of de rechter-commisaris 
schorste de voorlopige hechtenis. Na een jaar werd 
besloten of de zaak definitief geseponeerd kon 
worden, waarbij de kans op recidive de doorslag gaf. 
Bij de beslissing daartoe woog de mening van de 
therapeut, van mij dus, zwaar. 

De behandeling vond plaats in het kader van het 
Incest Hulpverleningsteam verbonden aan het Bureau 
Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling in 
Den Haag. Zij vormde een onderdeel van het 
driesporen-beleid van dat bureau bij incestgevallen, 
waarbij hulp werd georganiseerd of verleend aan de 
dochters, aan de moeder en aan de vader. Een 
begeleiding omvatte tussen 20 en 25 zittingen van 
twee uur over een periode van ongeveer zeven 
maanden. De selectiecriteria van de Officier van 
Justitie om een incestpleger voor behandeling in 
aanmerking te laten komen waren: hij mocht niet 
gewelddadig zijn geweest in het seksuele misbruik, hij 
moest een `een first offender' zijn en het misbruik 
moest, gelet op de aard en de frequentie, minder 
ernstig zijn. Het doel van de behandeling is het 
voorkomen van recidive en als nevendoel geldt 
ondersteuning van de begeleiding van de dochter, 
waarin het nemen van de voile verantwoordelijkheid 

* De auteur is als hoogleraar Seksuologie verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis Leiden en is tevens verbonden 
aan het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch 
Onderzoek te Utrecht. Een uitgebreidere versie van dit , 
artikel is te vinden in het Maandblad Geestelijke Volksge-
zondheid, 44e jrg., nr. 7/8, 1989. 
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voor de incest door de vader het belangrijkste 
element is. 

Het gepresenteerde model is geleidelijk aan tot 
stand gekomen en zal ook in de toekomst nog wel 
veranderen.' Het bestaat uit vijf fasen; op elke fase 
zal ik kort ingaan. 

Fase 1: Crisisopvang en therapievoorbereiding 

Als de mannen bij mij komen, zijn zij gespannen, 
huilerig en de wanhoop nabij. Ze verkeren in een 
crisis, de crisis van een ontmaskerde. Zoals een 
betrapte fraudeur, hebben ze begrepen dat hun 
sociale bestaan ondermijnd is. Overal dreigt gezichts-
verlies: binnen het gezin, binnen de familie, bij de 
vriendenkring en op het werk. Van meet af aan 
proberen ze mij in die eerste sessies in te zetten voor 
hun bedreigde belangen. Ze voeren allerlei veront-
schuldigen aan voor de incest en er wordt afgedongen 
op de ernst ervan. Dat stelt mij voor een probleem. 

Aan de ene kant wil ik in de eerste fase een 
vertrouwensrelatie met die mannen opbouwen, maar 
aan de andere kant moet ik ervoor waken dat hij niet 
het gevoel krijgt met mij te kunnen samenzweren. Het 
bespreken van de praktische problemen biedt dan een 
uitkomst. In veel gevallen moet de man naar vervan-
gende woonruimte zoeken. En voor zover ik dat kan, 
help ik hem daarbij als dat nodig is. Mocht de vader 
thuis blijven wonen dan maak ik met hem afspraken 
over zijn contacten met de dochter en het accepteren 
van de controle van de moeder op die contacten. 
Daarnaast maak ik afspraken met hem over het 
afdragen van een deel van het salaris aan het gezin. 

Ook de werkomstandigheden hebben mijn 
bijzondere aandacht. Deze mannen zijn geneigd om 
ontslag te nemen of in de ziektewet te gaan lopen, 
jets waartoe begrijpende controlerende geneesheren 
hun volop de mogelijkheid bieden. Maar ik vind 
terugtrekking uit het arbeidsproces heilloos, ik wil 
juist dat hij structuur blijft behouden in zijn leven 
onder andere door in de arbeid te participeren. Ook 
het alcoholgebruik roer ik aan en ik laat merken dat 
ik daar in het vervolg een oogje op houd. 

Aan het eind van die fase neem ik een gedetail-
leerde anamnese af die een paar gesprekken duurt. Ik 
ga dan in op zijn seksuele geschiedenis, op zijn 
psychosociale ontwikkeling en op specifieke en 
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betekenisvolle gebeurtenissen in het actuele gezin 2 . 
De eerste fase is dus crisisinterventie en voorbe-
reiding van de therapie. De angst voor gezichtsverlies 
met op de achtergrond de angst voor gevangenisstraf 
en het aanbrengen van structuur in het plotseling 
ontregelde leven maken het vestigen van een werkre-
latie mogelijk. 

Fase 2: Het analyseren van de misbruiksituaties 

Ik heb gemerkt dat het meteen na de therapievoor-
bereiding zinvol is om de seksuele gebeurtenissen die 
tussen de client en zijn dochter zijn voorgevallen 
gedetailleerd te bespreken. Dat is noodzakelijk omdat 
We elkaar niet mogen gaan binden in een zwijgen 
over het meest beladen onderwerp. Als je daar langer 
mee wacht, kan bij de client het gevoel ontstaan: de 
therapeut weet alles wel uit de processen verbaal en 
gelukkig hoeven we .dat niet meer te bespreken; de 
therapeut zal mij wel helpen bij het oplossen van een 
aantal praktische problemen. Nee, ik zeg dan, in de 
komende zittingen wit ik met u gedetailleerd ingaan 
op de seksuele gebeurtenissen die hebben plaatsge-
vonden tussen u en uw dochter. En ik voer hem dan 
terug naar de eerste gebeurtenis. 

Aanvankelijk is de client geneigd om vage opmer-
kingen te maken in de trant van, ja, er is wel eens wat 
gebeurd met mijn dochter of: ik ben zeven keer met 
haar naar bed geweest, maar dat is mij te onduidelijk. 
Ik wit die situaties specifiek leren kennen met 
inbegrip van alle externe en psychologische condities 
waaronder hij die contacten aanging. Hoe ontstonden 
die situaties, hoe plande je ze, hoe zette je de situaties 
op? Welke druk legde je op je dochter, wat deed je 
om haar geheimhouding te bewerkstelligen, welke 
fantasieen had je vooraf, welke belevingen had je 
vooraf en erbij? Kortom, ik probeer de hele ketting 
van gedachten, gevoelens, gebeurtenissen en gedra-
gingen vooraf, tijdens en na de seksuele contacten te 
analyseren. Ik probeer de seksualiteit van de client 
met zijn dochter `aanwezig' en levend' te laten zijn in 
de spreekkamer. 

De mannen zelf beschrijven de situaties onder 
andere als een trance of als een overmachtssituatie. 
Door de analyse van de ketting van gedachten, 
gevoelens en gebeurtenissen vooraf, kan ik hen laten 
zien dat ze de situaties wet zo kunnen beleven, maar 
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dat ze die trance of overmachtsgevoelens niettemin 
zelf creeren. Ik probeer hun te laten zien dat ze 
daarbij hun geweten het zwijgen hebben opgelegd. 
Alcohol wordt bijvoorbeeld welbewust gebruikt om 
later te zeggen: ik was in een trance geraakt of ik had 
mijzelf niet meer onder controle. Het analyseren van 
de ketting van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens 
en gedragingen is van belang om hen te leren in te 
grijpen in die ketting. Om zich te realiseren dat er wel 
degelijk steeds momenten waren waarop hij kon 
kiezen om zijn wensen niet in gedrag om te zetten, 
waarop hij 'stop!' had kunnen zeggen. 

Met het zich bewust laten worden van het felt dat 
ze hun geweten zelf het zwijgen opleggen door 
allerlei psychische manoeuvres, bereid ik de weg voor 
de volgende fase van de behandeling. 

Ease 3: Schuld- en conflictbesef en het nemen van 
verantwoordelijkheid 

In deze fase staat het bevrijden van beknelde 
gewetensfuncties centraal, op basis waarvan de 
clienten de verantwoordelijkheid op zich kunnen 
nemen voor hetgeen er gebeurd is. Die verantwoorde-
lijkheid moeten ze zelf gaan voelen. En dat is geen 
geringe opgave omdat ze gewend zijn de kinderlijke 
kanten van hun persoonlijkheid ruim baan te geven. 
Hun kinderlijk-egocentrische gerichtheid op het 
vervullen van de eigen verlangens liet weinig ruimte 
voor gedachten over hetgeen ze hun .dochter 
aandeden. Bij hun sterk opkomend verlangen paste 
trouwens niet een medeleven met wat de dochter zou 
voelen. Zij stelden daarvoor allerlei rationalisaties en 
zelfmisleidingen in de plaats, zoals: 'Ik wil haar leren 
hoe ze later met een man moet omgaan.' Daarop 
gaan we uitvoerig in. 

Het is voor hen moeilijk te erkennen dat ze zichzelf 
voor de gek hielden, dat ze zichzelf rationalisaties en 
misleidingen voorhielden, maar toch blijkt dat die 
rationalisaties nooit ongeamendeerd zijn gebleven 
door henzelf. Ze ervoeren na de daad wroeging en 
schuldbesef en walgden van zichzelf. Ze ervoeren 
achteraf het gedrag als verwerpelijk en `ik-vreemd'. 
Sommige mannen vroegen zelfs hun dochter om als 
extern geweten op te treden wanneer ze de controle 
over zichzelf verloren en zeiden dan dingen als 
moet me het bed uittrappen, slaan, schoppen, gaan 
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schreeuwen als ik 's nachts nog eens op je kamertje 
kom'. Ze leggen dus de verantwoordelijkheid voor het 
stoppen bij het kind. Ik actualiseer dan de eigen 
bedenkingen tegen de incest, ik stimuleer het 
bewustzijn van het innerlijk conflict daarover. 

Een tweede manier om die weg naar het nemen van 
verantwoordelijkheid gestalte te geven is het 
oproepen van identificatie met de dochtet: `Wat 
denkt u dat zij beleefd moet hebben?' Ik laat hem 
bijvoorbeeld in de rol stappen van de dochter en ik 
vertel gedetailleerd wat hij achtereenvolgens gedaan 
heeft in die seksuele situaties. Met de ogen gesloten 
leeft hij zich in in het kind, terwijl ik beschrijf wat hij 
in werkelijkheid deed. Machteloosheid, de druk van 
de geheimhouding en de voortdurende angst voor 
ontdekking en herhaling komen dan naar voren. Of ik 
laat hem het boekje De straf op zwijgen is levenslang 
lezen en ik vraag hem welk van de negentien meisjes 
die daarin beschreven staan lijkt nou het meest in 
haar belevingen, denkt u, op uw dochter? 

Pas na die sessies over de beknelde gewetens-
functies, is er een gesprek te arrangeren tussen de 
vader en de dochter, als de dochter dat zelf wit. 
Daarover heb ik contact met de hulpverleenster van 
de dochter. In dat gesprek kan de client zijn veratit-
woordelijkheid tegenover zijn dochter op zich nemen. 
Als de dochter dat gesprek niet wit, wil ze vaak wet 
een brief. Die brief wordt voorbereid, hij brengt een 
kladbrief mee en die bespreken we. Daarin laat hij 
vaak nog niet het achterste van z'n tong zien, of hij is 
veel te formeel met `hoogachtend' eronder, of hij is 
erg theatraal; daar heeft ze niks aan. Het huiswerk 
moet opnieuw. Als het gesprek tussen hem en de 
dochter daadwerkelijk doorgaat, ga ik niet mee. De 
dochter mag mij niet zien als een verlengstuk van 
haar vader. Wel wordt dit gesprek terdege voorbereid 
in de daaraan voorafgaande sessie. De hulpver-
leenster van het meisje is wel bij de confrontatie 
aanwezig. Het is begrijpelijk dat dat vaak voor beide 
partijen een indringend gesprek is, waar ik naderhand 
met hem op inga. 

Fase 4: Compassie en eerherstel 

In de vierde fase hoop ik mijn clienten de 
mogelijkheid te bieden tot eerherstel tegenover 
henzelf en tegenover mij. Tot nu toe heeft de behan- 
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deling in het teken gestaan van het activeren van 
schuld- en conflictbesef en van confrontaties met de 
eigen en de openbare moraal, die ook ik vertegen-
woordig. Ze werden in zekere zin klein gemaakt, 
tonen zich schuldbewust en zijn emotioneel van mij 
afhankelijk geworden. Zo mogen zij niet vertrekken. 
lk probeer hen nu een overwinning te laten boeken 
op de kinderlijke, verantwoordelijkheid mijdende 
kanten van hun persoonlijkheid en zij moeten het 
gevoel hebben die overwinning, wil die beklijven, ook 
zelf behaald te hebben. Dat doe ik door twee 
bestanddelen in deze fase aan te brengen: een inter-
actionele en een thematische. 

In mijn omgaan met de clienten laat ik geleidelijk 
aan mijn controlerende en directieve opstelling plaats 
maken voor een meer terughoudende opstelling die 
het mededogen met zichzelf stimuleert. Dat kan nu. 
In eerdere fasen van de behandeling hadden zijn 
verklaringen voor de incest het karakter van pogingen 
tot verontschuldiging en afleidingsmanoeuvres om de 
eigen schuldgevoelens niet te hoeven voelen. Maar 
inmiddels is er veel gebeurd. Compassie met zichzelf 
betekent nu mededogen voelen met jezelf zonder de 
verantwoordelijkheid voor je eigen daden te 
verliezen. Wie dat kan voelen zal de incest ook 
minder dan voorheen als `ik-vreemd' beleven. 

Het thematisch bestanddeel van deze fase is dat ik 
de compassie met zichzelf stimuleer door hem 
uitvoerig te laten ingaan op zijn eigen geschiedenis. 
Bij het bespreken van verleden ervaringen komen 
twee thema's aan de orde. Het eerste noem ik 
`emotionele congruentie met kinderen', oftewel hoe 
kwam het dat u zo'n speciale band met uw dochter 
hebt gekregen? En dan bespreek ik de actuele gezins-
omstandigheden en later de jeugdgeschiedenis op dit 
punt. lk ga dus van het heden terug naar het 
verleden. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de echtgenote 
mentaal of letterlijk afwezig was, dat de dochter de 
rol van de moeder opnam en dat de dochter aandacht 
voor hem had. Dat de dochter veel spontaner was 
dan zijn vrouw, veel leuker, aardiger, gezelliger. Dat 
ze een luisterend oor voor zijn problemen had en zijn 
vrouw niet. Kortom, een wederzijds bekrachtigend 
proces tussen hem en die dochter. 

Een meer op de achtergrond liggend element is dat 
hij zelf altijd al een grote terughoudendheid, of zelfs 
afkeer heeft van contacten met volwassenen en vooral 
met volwassen vrouwen. Dus in die zin is hij 'kind 
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met de kinderen', hij heeft een preferentie voor het 
omgaan met kinderen en die kinderlijke belevings-
wereld. Daar voelt hij zich veilig, daar is hij niet 
bedreigd. In het contact met kinderen kan hij zich 
iemand voelen. Op de achtergrond van dat gevoel 
'kind met de kinderen' staat niet zelden een belem-
merde psychologische ontwikkeling op basis van een 
geschiedenis van verwerping, verwaarlozing en 
verlating in de jeugd. De `VVV' van de achtergronden 
van nogal wat incestplegers noem ik dat. Vijf van de 
vijftien mannen waren zelf in hun jeugd seksueel 
misbruikt en de herinneringen daaraan waren bij hen 
door herhaalde masturbatiefantasieen bekrachtigd en 
verankerd geraakt tot een seksuele wens. 

Het tweede thema betreft de vraag: 'Hoe groeide 
uw betrokkenheid bij uw dochter nou eigenlijk uit tot 
een seksuele belangstelling?' Daarin wordt de eigen 
seksuele socialisatie besproken, ook de herinneringen 
aan vroeger misbruikt te zijn als kind, jets wat een 
grote aantrekkelijkheid heeft naast angst en afschuw. 
De incest is dan enerzijds een poging om zich te 
ontdoen van het trauma, en anderzijds een herhaling 
van deze spannende en opwindende ervaringen. Deze 
gevoelens liggen bij clienten overigens zeer 
verschillend. Een van de mannen had heel positieve 
jeugdervaringen met een. drie jaar ouder stiefzusje die 
hem zeer uitnodigend tot geslachtsgemeenschap 
verleidde. Dus ook dat soort ervaringen kunnen 
blijven `hangen' en worden in de masturbatie 
bekrachtigd. Zij zullen dan - onder bepaalde 
condities - leiden tot het opzoeken van dezelfde soort 
situaties. 

Voor elke client was er een unieke configuratie aan 
te wijzen van banden met het kind, affectief en 
seksueel, van barrieres tegen incest (die afwezig 
waren), zowel moreel als feitelijk, en de afwezigheid 
van aantrekkelijke alternatieven. 3  Waarom niet naar 
een prostituee gaan, waarom niet een vriendin erbij 
nemen? Daar worden vaak sterk religieuze overwe-
gingen tegen aangevoerd, hoe paradoxaal dat in dit 
verband ook moge klinken. Ik bied hem met andere 
woorden de ruimte naar voren te brengen wat hij 
vroeger en recent allemaal te kort is gekomen en hoe 
angstig, depressief en woedend hem dat heeft 
gemaakt. Samen gaan we begrijpen wat er aan de 
incest vooraf is gegaan. 
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Fase 5: Afsluiting 

In de laatste fase bespreek ik met hem hoe het nu 
verder zal gaan. De thuisomstandigheden worden nog 
eens doorgenomen. Verder confronteer ik hem met 
een aantal hypothetische situaties. Wat doe je als je 
dochter onder de douche staat en je hoort beneden 
het water lopen? Want dat is bijvoorbeeld zo'n 
'trigger', wat deed je dan vroeger? Dan genereerde hij 
fantasien, werd hij onrustig, kreeg een droge mond, 
moest rond gaan lopen en uiteindelijk ging hij dan 
toch de trap op en leidde dat tot handtastelijkheden 
of gemeenschap met die dochter. 

De bedoeling van deze oefeningen is om nog eens 
door te nemen hoe hij bij het eerste signaal kan 
inbreken, hetzij door een ommetje te gaan maken, de 
televisie aan te zetten, of de krant te pakken. We 
bespreken kortom een procedure waarin hij stopt bij 
het allerprilste begin van het opkomen van fantasieen 
die een zeker risico in zich houden. Hij moet leren bij 
het eerste signaal in te breken.in de ketting van 
psychologische gebeurtenissen die leidt tot seksueel 
contact. 

In een aantal gevallen willen de man en zijn vrouw 
een aantal gesprekken voeren in mijn tegenwoor-
digheid. In overleg met de hulpverleenster van de 
vrouw voer ik die gesprekken met hen, meestal 
rondom seksuele problemen, want zij benaderen mij 
dan eerst en vooral als seksuoloog. Hoewel de 
echtparen wel altijd kampen met seksuele en relatie-
problemen ga ik er niet een sekstherapie of een 
partnerrelatie-therapie aan vast knopen. Dat is in het 
kader van deze justitieel opgelegde behandeling niet 
mogelijk. 

Wat ik doe in die gesprekken is het probleem 
verhelderen. lk hoor dan ook nog eens een keer de 
andere kant van het verhaal en merk dan soms dat hij 
toch nog weer dingen verzwegen heeft. Soms vertelt 
zij hoe hij - kennelijk afhankelijk - altijd haar hand 
moest vasthouden, 's nachts moest zij zijn penis 
vasthouden en seks was er alleen met de dochter. Of 
er moest tussen twee televisieprogramma's, voor haar 
staande, even gemasturbeerd worden. Kortom, in 
sommige van deze behandelingen hoor je ook aan het 
eind nog weer nieuwe betekenisvolle details. 

Als echtpaartherapie gelndiceerd is, verwijs ik hen 
naar een Riagg en als seksuele therapie geindiceerd is 
naar een Rutgershuis. lk stuur aan het eind van de rit 
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een globaal verslag van de behandeling aan de 
Officier van Justitie met mijn inschatting van de kans 
op recidive. In alle gevallen achtte ik die kans gering 
en is de zaak ook definitief geseponeerd. 

Discussie 

Tot nu toe is er geen recidive opgetreden. Dat kan 
ik weten omdat die gezinnen gevolgd worden door de 
vertrouwensarts onder wiens supervisie alle behande-
lingen werden uitgevoerd. De vertrouwensarts zou 
mij uiteraard geInformeerd hebben als recidive zou 
zijn opgetreden. Echter, de kans dat hij dat te weten 
komt hangt weer af van de hulpverleners die rondom 
dat gezin staan, dus de lokale huisarts en de lokale 
maatschappelijk werker die de zaak vaak mede 
hebben aangekaart, en het hangt af van de scherpte 
van hun perceptie. Deze hulpverleners kunnen 
natuurlijk niet dag in dag uit in de slaapkamers van 
die huizen kijken. 

Er valt dus noch te bewijzen dat door de behan-
deling recidivisme werd voorkomen, noch dat de 
behandeling daar niet toe bij droeg. De uitspraak die 
ik uiteindelijk doe over de kans op recidive is vooral 
gebaseerd op mijn gevoel. De.Officier van Justitie 
verwacht ook niet anders. Dat `gevoel' is gebaseerd 
op mijn inschatting of, en in welke mate de volgende 
behandelingsdoelen werden bereikt in de therapie: 
- De client erkent alle seksueel misbruik waarbij hij 
betrokken was; 
- De client neemt de voile verantwoordelijkheid op 
zich voor het misbruikgedrag; 
- De client toont schuldgevoelens of spijt over het 
misbruikgedrag; 
- De client begrijpt ten voile het effect dat zijn 
misbruikgedrag heeft gehad op het slachtoffer; 
- De client is bereid om ten overstaan van het slacht-
offer het seksueel misbruik toe te geven, de voile 
verantwoordelijkheid ervoor op zich te nemen en zijn 
verontschuldigingen aan te bieden en/of heeft dit ook 
feitelijk gedaan; 
- De client is bereid het slachtoffer te vertellen hoe 
hij zich zal gedragen om er zeker van te zijn dat het 
misbruik niet meer zal gebeuren en hij is bereid het 
srachtoffer te vertellen wat zij moet doen als het ooit 
nog eens gebeurt. De client heeft dit eventueel ook 
feitelijk gedaan; 
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NOten 

- De client heeft inzicht in de redenen of motieven 
waarom het misbruik-gedrag optrad; 
- De client heeft een realistische strategie of strate-
gieen om opgewassen te zijn tegen de omstandig-
heden die voorheen geassocieerd waren met het 
misbruikgedrag. 

Omdat de behandelaar bij het inschatten van het 
bereiken van de behandelingsdoelen moet afgaan op 
hetgeen de client vertelt, laat blijken, toont, is het 
belangrijk je af te vragen: `heeft de man zich opper-
vlakkig aangepast of niet?' In principe valt er weinig 
te zeggen over de vraag wat hen werd aangepraat 
door mij, wat zij voor een kort moment deelden maar 
weer lieten wegglippen en wat zij zich eigen hebben 
gemaakt. Het meest effectieve bestanddeel is, lijkt 
mij, dat deze vorm van behandeling een symbolische 
straf is. De man in kwestie is de dans tegelijkertijd 
wet en niet ontsprongen: hij heeft geen gevangenis-
straf gekregen maar hem werd 	een behandeling 
opgelegd. Therapie als een vermanend ritueel 
waaraan de therapeut dan een integere invulling moet 
zien te geven. Wat mij [evens werkzaam lijkt is dat hij 
gedwongen is volledige openheid van zaken te geven. 
Niet alleen tijdens de verhoren en ten opzichte van 
mij, maar ook ten opzichte van de hulpverlener van 
de dochter, van de dochter zelf en van de echtgenote. 
Een zo massieve openheid van zaken dat de ban van 
de ring doorbroken is. Ten overstaan van wisselende 
anderen wordt het gebeurde besproken en opnieuw 
besproken. Wat zo lang in het duister werd gehouden 
is aan het licht gebracht en dat kan niet meer 
ongedaan worden gemaakt. Aileen daarom al kan het 
nooit meer worden zoals het was. 

' Over behandeling van seksuele 
delinquenten: A. Burgess, A. 
Groth, L. Holmstrom en S. Sgroi 
(red.), Sexual assault of children 
and adolescents, Lexington, 
Lexington Books, 1978; J. G. 
Greer en I. R. Stuart (red.), The 
sexual aggressor: Current perspec-
tives on treatment, New York, Van 
Nostrand Reinhold Company, 
1983; F. H. Knopp, Retraining 
adult sex offenders: methods and 

models, Syracuse, Safer Society 
Press, 1984; A. J. Kuiper, Nemen 
van verantwoordelijkheid. Een 
onderzoek naar mogelijkheden en 
beperkingen van ambulante 
hulpverlening aan plegers van 
seksueel geweld, 's-Gravenhage, 
Rutgers Stichting, 1987; R. 
Langevin, Sexual strands: Under-
standing and treating sexual 
anomalies in men, Hillsdale, 
Erlbaum, 1983; E. Schorsch, G. 
Galedary c.a., Perversion als 
Straftat; Dynamik und Psychothe- 
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rapie, Berlin, Springer-Verslag, 
1985; J. Frenken en J. Doomen 
(red.). Strajbare seksualiteit; opvat-
tingen en aanpak van politie, 
justitie en hulpverlening, Deventer, 
Van Loghum Slaterus, 1984. 
2  J. Frenken. Anamneselijsten. In: 
M. C. T. Moors-Mommers, W. 
Bezemer e.a., (red.). Handboek 
seksuele hulpverlening, Deventer, 
Van Loghum Slaterus, 1983-1988. 
3  Over kenmerken van incest-
plegers: D. Finkelhor, Child 
Sexual Abuse. New theory and 
Research, New York, Free Press, 
1984. 
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Hulpverlening aan plegers 

van seksueel misbruik 

Verleden en toekomst 

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

Het aflcappen van de hand als straf tegen diefstal, 
zoals dat wel elders in de wereld plaatsvindt, voldoet 
aan de vaak genoemde strafdoelen. Er is sprake van 
leed toedienen, vergelding dus, er is sprake van 
speciale preventie, met die hand kan in ieder geval 
niet meer gestolen worden, en er is sprake van 
generale preventie, het afschrikwekkende gevolg van 
het misdrijf is in ieder geval goed zichtbaar. Aileen de 
mate van vergelding is nogaf heftig, is betwistbaar en 
bij ons niet meer denkbaar. 

Toch was castratie na zedendelicten nog niet zo erg 
lang geleden een serieuze optie. En dankzij de recente 
toename van het aantal zeer lange gevangenisstraffen, 
soms ook nog gecombineerd met dwangverpleging 
(terbeschikkingstelling), kan die vraag zich opnieuw 
voordoen. Als alternatief is de vraag in 1986 tijdens 
een strafzaak trouwens al eens voorgesteld. In januari 
1936 vonnist de Alkmaarse rechtbank tot een 
voorwaardelijke tbr, met als overweging dat castratie 
werd uitgevoerd (voor het vonnis) `nadat eerst alle 
strafrechtelijke middelen achtereenvolgens gepro-
beerd zijn'. (Beyaert, 1986) Dat gaf toen nogal wat 
opschudding en leidde tot discussies over de al dan 
niet vrijwilligheid van de verdachte, die zijn 
toestemming tot castratie gaf. 

Minder opschudding gaven de tussen 1938 en 1968 
uitgevoerde castraties bij 384 tbr-gestelden. Men moet 
over deze laatste castraties in ieder geval ook stellen, 
dat het vrijwillig ondergaan daarvan even dubieus 
was als de vrijwilligheid van een verdachte. De in de 
tbr ondergane castraties waren in feite een betaal-
middel voor een eventueel ontslag uit de tbr. Dat dit 
minder opzien baarde, heeft te maken met het 

* De auteur is directeur van Pieter Baan Centrum te 
Utrecht. Het artikel is gebaseerd op een lezing gehouden op 
een symposium van de Rutgersstichting op 13 januari 1989. 
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gegeven dat een en ander onder de mantel van 
behandeling plaatsvond en niet rechtstreeks in een 
vonnis was opgenomen. 

Wij weten dat, ook vandaag de dag nog, de handen 
van fanatieke hulpverleners niet altijd even 
zorgvuldig te werk gaan, zodat er er reden is voor 
grote omzichtigheid en voorzichtigheid. Vandaar dit 
stukje geschiedenis. Vanuit het oogpunt van 
recidive-preventie was de castratie nog niet zo'n 
slechte behandeling. Uit de onderzoekscijfers van 
zeventien auteurs (1972) over castraties verricht in 
zeven Europese landen wordt een recidivepercentage 
beschreven tussen de 1 en 12 procent na castratie, 
terwijl het recidivepercentage van de 
niet-gecastreerde zedendelinquenten tussen de 43 en 
60 procent werd geschat. Ik moet daar echter haastig 
aan toevoegen dat de zedendelinquenten uit die tijd 
niet dezelfden zijn als die uit de jaren tachtig - 
hoewel wij met de 'hands off'-delicten weer een 
beetje die kant op gaan. Onder de groep zedendelin-
quenten uit de jaren dertig tot zestig bevonden zich 
homoseksuelen en exhibitionisten en de populatie 
waar justitie in de jaren tachtig mee te maken krijgt, 
is er een waar seksueel geweld de boventoon voert, 
een totaal andere groep dus. 

Later in 1979, is er fundamentele kritiek uitge-
oefend op de onderzoeksmethoden van deze research. 
(Heim en Hursch, 1979; Helm, 1981) Niet alleen 
wordt er gewezen op de verschillende populaties van 
de jaren zestig, zeventig en tachtig, maar inmiddels is 
ook gebleken dat een verhoogd geslachtshormoonge-
halte in het bloed niet gepaard gaat met hyperseksua-
liteit en dat hyperseksualiteit niets te maken heeft met 
verhoogde geslachtshormoonspiegel in het bloed. 
Vervolgens bleek dat gecastreerde mannen nog zeer 
wel seksueel actief zijn en dat de bijnierschors de 
produktie van geslachtshormonen veelal overneemt 
als de zaadballen zijn weggenomen. 

Kortom, het is allemaal veel ingewikkelder dan wij 
dachten en de afgenomen recidive-percentages uit de 
populatie van destijds hebben weinig met geslachts-
hormonen te maken, misschien wel met de psycholo-
gische gevolgen van de castratie, althans voor die 
groep. Voor de huidige groep van mensen die met 
justitie te maken krijgen inzake zedendelicten staat 
wel vast dat er vrijwel steeds sprake is van geweld, 
respectievelijk machtsuitoefening, vernedering, wraak. 
Dit wordt allemaal veroorzaakt door insufficientiege- 
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voelens, identiteitszwakte en andere psychologische 
tekorten, binnen een bepaalde sociale en interac-
tionele context, waarbij niet te verwachten is dat die 
tekorten worden opgeheven door castratie; eerder het 
tegendeel. 

De medicalisering (en dit woord dan in de slechte 
betekenis) van de seksualiteit heeft in de afgelopen 
decennia op allerlei fronten de isolering van seksua-
liteit veroorzaakt, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. Niet alleen werd er met de beste bedoelingen en 
goede hoop op beterschap gecastreerd, in het kielzog 
daarvan ontstond de chemische castratie, die niet 
helemaal onherstelbare gevolgen had, maar toch wel 
zo veel dat er ook belangrijke ethische bezwaren aan 
vast zaten. In ieder geval is het ook bij de chemische 
castratie de vraag of men daar wet vrijwillig voor 
kiezen kan indien aan de andere kant een vrijheidsbe-
neming dreigt. 

Naast de chemische castratie ontstonden therapie-
vormen die al evenzeer gebaseerd waren op de 
medicalisering, dat wil zeggen, de isolering van de 
seksualiteit uit een menselijke context. Ik noem de 
onherroepelijke en riskante stereotactische hersenope-
raties, maar ook die ongelukkige aversie-therapieen 
waarvan het resultaat gemeten werd (en wordt) met 
een penisplethysmograaf (een soon penis-bloeddruk-
metertje), waarmee de erectiegraad gemeten wordt 
gedurende het tonen van tal van pornografische meer 
of minder gewelddadige dia's. De gelijkstelling van 
de erectiegraad met seksuele opwinding is een mijns 
inziens ontoelaatbare versimpeling van de werke-
lijkheid, zoals de beroemde omstuimige brieven van 
Abelard en Heloise na zijn castratie al aantonen. 

Die orgaanbelangstelling, de medicalisering dus, 
teistert ons overigens ook in de andere hoek van 
seksualiteitsproblematiek; de hoek van frigiditeit en 
impotentie. Met een zich met de dag uitbreidend 
arsenaal van chemisch en technisch onderzoeksmate-
riaal gaat men deze patienten te lijf zonder ook maar 
aan de context toe te komen. In een recent boek nit 
1987 (Porst, 1987) met 200 bladzijden over erectie-
stoornissen, wordt een halve pagina besteed aan de 
psychologische en interactionele aspecten daarvan. 

Uit het voorgaande zou men tot een eerste stelling 
kunnen komen. De geschiedenis leert ons dat de 
medicalisering, in de slechte betekenis van het woord, 
van problemen rond de seksualiteit alsook van de 
vragen rond seksueel misbruik leidt tot een vorm van 
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gereduceerde orgaanvisie, een isolering van de 
seksualiteit uit de context, en derhalve tot riskante 
diagnostische experimenten en therapieen, die vaak 
ethisch niet toelaatbaar zijn. Daarvan is natuurlijk 
vooral sprake als het bijvoorbeeld een behandeling of 
onderzoek betreft, waardoor gedragsalternatieven 
worden ingeperkt, zoals bij castratie, of aan gedrags-
alternatieven wordt voorbijgezien, zoals bij het anale-
reflex-onderzoek. Nu worden bij iedere vrijheidsbe-
neming en/of uithuisplaatsing de gedrags- 
alternatieven ook beperkt, maar dan is er sprake van 
een formele rechtsgang: een rechterlijke uitspraak en 
de mogelijkheid tot beroep. 

Er zijn natuurlijk ook behandelingen die beogen 
het aantal gedragsalternatieven te vergroten, zoals de 
meeste psychotherapieen. Naar mijn oordeel liggen 
dan de vragen rond vrijwilligheid en motivatie wat 
minder ingewikkeld. Ik wijs erop dat in ieder geval in 
het verleden het aanbod van behandelingen die de 
gedragsalternatieven deden afnemen vele malen 
groter was dan het aanbod van bijvoorbeeld psycho-
therapieen ; en dat zegt misschien jets over de 
motivatie van de hulpverlening in deze sector. Ik wil 
daarmee niet zeggen dat de seksuele misbruiker niet 
gestraft zou moeten worden, maar wel dat zoiets dan 
door een rechtscollege zou moeten gebeuren, na een 
zorgvuldige rechtsprocedure. 

Dat is daarom zo belangrijk, omdat steeds opnieuw 
blijkt hoe hoog emoties oplaaien, ook onder hulpver-
leners, als het gaat over seksueel misbruik, met name 
als het gaat over seksueel misbruik van kinderen. 
Estela Weldon (1988) die, als psycho-analytica 
werkzaam in de Portman Clinic te Londen, een schat 
aan ervaring opdeed met de ambulante behandeling 
van zowel plegers als slachtoffers van seksueel 
misbruik waarschuwt ernstig voor de gevolgen van de 
tegenoverdracht bij hulpverleners. Ik citeer: 
'Incest is larger than life', en (in mijn vertaling) 'de 
slachtoffers veroorzaken dat wij ons bezitterig over hen 
gaan voelen en onszelf van heel bijzondere betekenis. 
Inderdaad, wij zijn, naar de mening van incestslacht-
offers, uitgemonsterd met alle goede' kwaliteiten die het 
ons mogelijk maken om hen beter te begrypen dan wie 
dan ook. Indien wy dit geloven, zijn wij al bezig om de 
emotionele kenmerken van de incestsituatie te herhalen. 
Dit `geloof kan tot gevolg hebben dat wij gaan samen-
spannen (collusie) met ofwel de pleger ofwel het slacht-
offer van incest. Wij zijn dan geneigd om meer 
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empatisch te staan ten opzichte van het slachtoffer dan 
ten opzichte van de plegers en zo te vergeten dat plegers 
even goed slachtoffers kunnen zijn geweest op jongere 
leeftijd. En zo kan dan het slachtoffer onze empathie 
ontvangen, maar verstoken blyven van een accuraat 
deskundige waardering van de situa tie waarin zij zich 
beyond, immers wat in de werkelijkheid gebeurde, 
correspondeerde deels met haar eigen fantasieen.' 

Dezelfde Estela Weldon wijst ook op de 
maatschappelijke afweer om moederlijke incest te 
herkennen tegenover het hedendaags gemak waarmee 
vaders in staat van beschuldiging worden gesteld. En 
als het om dit soon waarnemingsvervorming gaat en 
het oplaaien van emoties, is het goed om te wijzen op 
de vervorming van de recente serieuze onderzoeksge-
gevens van Nel Drayer (1988) door de publiciteits-
media. 

Ik heb mij weleens afgevraagd of het met diezelfde 
emoties te maken heeft dat er zo zelden actief met de 
daarvoor in aanmerking komende contactschuwe man 
gezocht wordt naar seksuele alternatieven. lk bedoel 
zaken als contactadvertenties, maar wellicht ook 
prostitutie. Van de Berg (1980) heeft het taboe op 
masturbatie binnen een partnerrelatie het laatste 
taboe van de seksualiteit genoemd. Het is mij weleens 
opgevallen dat seksuele misbruikers zich vaak 
smalend en geringschattend uitlaten over masturbatie. 
Sommigen nemen zich in het Huis van Bewaring 
voor, bij wijze van zelfIcastijding, de seksualiteit 
inklusief de masturbatie, geheel uit te bannen. 
Misschien is er in dit opzicht toch nog teveel schroom 
onder de hulpverlening, die te maken heeft met de 
eerder gesignaleerde emoties, waardoor de seksuele 
alternatieven zonder misbruik te weinig in positieve 
zin besproken worden. 

Als vergelijking kan ik noemen: een inrichting voor 
de behandeling van justitiabelen, waarin zowel een 
open haard als een bierpomp aanwezig is om de 
acceptabele omgang met vuur en alcohol te leren. Ik 
vrees dat door de burgermansmoraal van hulpver-
leners, pornografie en sekstelefoon als bliksemaf-
leiders zelden ter sprake komen, maar dat lijkt mij 
vooral op te gaan voor masturbatie. Want masturbatie 
gaat gebukt onder een dubbel taboe (voor zowel 
mannen als vrouwen overigens). In de eerste plaats 
het seksuele taboe, maar in de tweede plaats het nog 
veel stringenter taboe van niet egoIstisch, niet zelfge-
noegzaam mogen zijn. In deze (post)christelijke 
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cultuur is iemand hoogmoedig en aan de goden gelijk 
wanneer hij geen ander nodig heeft om tot bevre-
diging te komen. Het geeft geen pas om het niet 
`samen' te doen en in sommige religies is masturbatie 
nog steeds een zonde. In veel meer kringen echter is 
masturbatie nog altijd een schaamtevolle aangele-
genheid waar niet over gesproken kan worden; en 
dan heb ik het niet alleen over adolescenten. Het is 
mijn inschatting dat het praten over, en aanbevelen 
van seksuele alternatieven die zonder schade zijn 
voor anderen, te weinig gebeurt. 

De geschiedenis maant ons derhalve tot voorzich-
tigheid wanneer het gaat om de behandeling van 
plegers van seksueel misbruik, trouwens ook tot 
voorzichtigheid bij het aanwijzen van de daders van 
seksueel misbruik. Het serieuze wetenschappelijk 
onderzoek maant, alleen at door het uiteenlopen van 
de onderzoeksgegevens, eveneens tot voorzichtigheid. 
(Kuiper, 1987; Damen en Van Oosten, 1988; Weldon, 
1988; Hengeveld, 1988; Draijer, 1985, 1988, om 
enkele auteurs te noemen) De enorme emotionele 
betrokkenheid van vrijwel iedereen als het gaat om 
seksueel misbruik maant eens te meer tot voorzich-
tigheid. 

De vraag is, welke lijnen er op grond hiervan naar 
de toekomst te trekken zijn? In de relatie tussen 
justitie en de hulpverlening en vice versa is een aantal 
knelpunten te vinden, die om een oplossing vragen. 
Justitie kent de dreigementen, `stokken achter de 
deur' zo men wil, die voor de hulpverlening een steun 
in de rug zouden kunnen zijn, indien de hulpver-
lening bereid was om die te aanvaarden. Er bestaat 
een voorwaardelijk sepot, een voorwaardelijke 
schorsing uit voorlopige hechtenis, bijzondere 
voorwaarden bij een voorwaardelijk strafdeel en 
recent de `aanwijzing' bij een terbeschikkingstelling 
zonder verpleging. 

Helaas is in Nederland de tendens ontstaan om de 
`stok achter de deur' te laten verschrompelen tot een 
nietszeggende dreiging. Het is meer regel dan uitzon-
dering dat de dreiging niet ten uitvoer wordt gelegd, 
hoewel de bijzondere voorwaarde overduidelijk niet 
werd nagekomen. Er is weinig dat handhaving van 
orde en recht meer belachelijk maakt dan het dreigen 
met maatregelen terwijl die dreiging in de praktijk 
loos blijkt te zijn. Aan de andere kant heeft de 
hulpverlening dit gedrag van het Openbaar Ministerie 
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mede veroorzaakt. Indien het nakomen van de 
bijzondere voorwaarde, bijvoorbeeld het zich onder 
behandeling stellen, niet door de betrokkene wordt 
geweigerd, maar door de behandelaars, dan kan dat 
de pleger moeilijk verweten worden. En de hulpver-
lening heeft onder de meest uiteenlopende motieven, 
excuses en rationalisaties, zich meldende justitiabelen 
nogal eens afgewezen. 

Van het Openbaar Ministerie kan alleen gevraagd 
worden zich te houden aan het uitgesproken 
dreigement als de voorwaarden niet worden 
nagekomen, indien de hulpverlening bereid is om 
daarin mee te doen. Dat betekent voor de hulpver-
lening (de Riagg) ten eerste het onvoorwaardelijk en 
zonder wachtlijst in behandeling nemen van justitia-
belen, die met een bijzondere voorwaarde gedwongen 
worden zich voor behandeling te melden. En ten 
tweede de verplichting op zich te nemen om aan te 
geven (bijvoorbeeld via de reclassering) indien de 
betrokkene zich aan de behandeling (welke dan ook) 
onttrekt en de afspraken niet nakomt. Dat is dan mijn 
tweede stelling. 

Wanneer wij allemaal menen dat behandelen beter 
is dan straffen, en dat lijkt zo te zijn, en als wij ook 
allemaal menen dat behandeling de meeste preven-
tieve werking heeft indien deze zo vroeg en zo snel 
mogelijk wordt ingezet, lijkt dit een keiharde conse-
quentie. 

Er zijn meer knelpunten. Partnerrelatie-therapie, 
gezinstherapie en groepstherapie zijn niet meer weg te 
denken therapievormen bij seksueel misbruik binnen 
of buiten het gezin. lk herinner me een 25-jarige man 
die pas na zijn huwelijk tot gluren kwam en uitein-
delijk zelfs tot een verkrachting. De seksuele relatie 
tussen de partners was uitstekend, zo verzekerde de 
man, hij kwam niets tekort, zoals hij dat uitdrukte. lk 
begreep er pas iets van toen ik hen samen sprak. De 
vrouw was zo uitgesproken inpalmend, zij klom, waar 
ik bij was, zowat in hem en zij nam hem zelfs zijn 
schuld af door te zeggen het allemaal door haar 
kwam. Zij had de gewoonte om wakker te blijven 
wanneer hij ging stappen (gluren dus) om 's nachts 
bij zijn thuiskomst Frites voor hem te bakken. En zo 
waren er meer liefdevolle gewoonten tussen hen 
ontstaan, waardoor hij geen kant meer uit kon, in 
ieder geval niet met zijn agressie. En dat had weer te 
maken met zijn vroege ontwikkeling. 

Al die therapiesoorten waarvoor de medewerking 
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van anderen, niet-justiabelen, nodig is, kunnen 
uiteraard niet in een bijzondere voorwaarde worden 
genoemd. Het strafrecht dient zich immers verre te 
houden van niet-schuldig bevonden burgers. Daar is 
wel uit te komen door 'het zich onder behandeling 
stellen' in een bijzondere voorwaarden te noemen en 
de soort van behandeling niet te specificeren. De 
behandelaar blijft dan vrij in zijn keuze voor een 
bepaald soort behandeling en kan ook nog 
mengvormen gebruiken. 

De vrouw uit het bovengenoemde verhaal was 
uiteraard tot alle medewerking bereid, zodat een 
eventuele partnerrelatietherapie tot de mogelijkheden 
behoorde; maar als dat twijfelachtig is of niet door 
kan gaan, zal de behandelaar wet met een alternatief 
moeten komen. Als men wil dat strafbedreiging als 
uitwendige motivatie een handje meehelpt, is dat óók 
een consequentie. En dat lijkt mij dan een derde 
stelling. 

Het burgerlijk wetboek zit ons in de weg indien wij, 
wat toch zo logisch zou zijn in geval van incest, niet 
het kind, maar wel de (stief)vader uit huis zouden 
willen plaatsen. Een straatverbod voor de eigen straat 
kan geen bijzondere voorwaarde worden, omdat het 
burgerlijk wetboek stelt dat man en vrouw dienen 
samen te wonen. Dat is jammer, omdat ik me kan 
voorstellen dat zo'n uithuisplaatsing van (stieDvader 
een eerlijker maatregel zou zijn, die recidive zou 
kunnen voorkomen, waarbij er een goede startsituatie 
zou kunnen ontstaan voor een behandeling. Eerlijker 
in ieder geval dan de uithuisplaatsing van het kind, 
het slachtoffer. Met bovendien meer kansen om de 
moeder-dochter relatie te verbeteren en te versterken 
en de driehoek te bewerken. 

Tenslotte, ik heb het al eens eerder genoemd, 
waarom behandelen wij niet in het Huis van 
Bewaring? Ik begrijp wet dat daar moeilijkheden aan 
vast zitten indien dat alleen voor incestplegers zou 
gebeuren. Die zouden dan voor medegedetineerden 
herkenbaar worden en het zwaar te verduren krijgen. 
Ik zou het behandelingsaanbod aan de burger in de 
regio dan ook niet willen beperken tot de incest-
plegers in het Huis van Bewaring, maar willen 
uitbreiden tot alle gedetineerden die sociaal-psychia-
trische of psychotherapeutische hulp behoeven. Het 
Huis van Bewaring is net zo regionaal als de Riagg. 
Mensen zijn daar soms in een crisissituatie en 

Verleden en toekomst 	 1 1 1 



Literatuur 

daardoor goed toegankelijk en de alcoholist staat 
droog. Voor alles, moet iedereen dan wel zijn 
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Seksueel geweld en 

behandeling 

Een sociologisch-emancipatorische visie 

drs. E. Damen* 

Inleiding 

De laatste vijftien jaar heeft zich een grote veran-
dering voltrokken in de inzichten met betrekking tot 
de aard en omvang van seksueel geweld. 'Het 
seksuele delict', zoals omschreven in het Wetboek van 
Strafrecht, is onder invloed van de emancipatie van 
vrouwen verbreed tot `seksueel geweld'. Ook de 
verklaring van en maatschappelijke reactie op 
seksueel geweld is ingrijpend veranderd. De recent 
ontwikkelde sociologisch-emancipatorische visie, 
waarin seksueel geweld wordt verklaard uit de 
machtsongelijkheid tussen de seksen, is het 
uitgangspunt geworden voor een overheidsbeleid ter 
bestrijding van seksueel geweld (Nota, 1984). 

Het lijkt er echter op dat deze veranderende 
inzichten nauwelijks van invloed zijn op de huidige 
praktijk van behandeling van seksuele delinquenten 
in het kader van de ter beschikking stelling. Dat is 
opmerkelijk gezien de nieuwe mogelijkheden die deze 
nieuwe inzichten bieden; maar ook gezien de wense-
lijkheid dat de algemene beleidsuitgangspunten van 
de overheid herkenbaar dienen te zijn in de door haar 
opgelegde en uitgevoerde behandeling van seksuele 
delinquenten. In de bijdragen aan dit themanummer 
zijn soms grote verschillen tussen deze beleidsuit- 

* De auteur is hoofd van de Afdeling Preventie van de 
Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezond-
heidszorg te Zwolle en voorzitter van de Stichting Mannen 
Tegen Seuksueel Geweld te Amsterdam. De auteur bedankt 
drs. H. Spanjaard voor zijn commentaar op een eerdere 
versie van dit artikel. 

Sociologisch-emancipatorische visie 	 1 13 



gangspunten en de uitvoerende praktijk 
waarneembaar. 

In dit artikel komt de vraag aan de orde wat de 
betekenis kan zijn van de sociologisch-emancipato-
rische visie op seksueel geweld voor de behandeling 
van seksuele delinquenten. Achtereenvolgens zal 
worden ingegaan op de sociologisch-emancipato-
rische visie, de wijze waarop vanuit deze visie 
seksueel geweld wordt verklaard en de implicaties 
van deze visie voor de behandeling van seksuele 
delinquenten. 

De sociologisch-emancipatorische visie op seksueel 
geweld 

Tot voor kort werd seksueel geweld, dat nagenoeg 
uitsluitend door mannen en jongens wordt gepleegd, 
gezien als deviant gedrag van volwassen, psychisch 
gestoorde mannen. Of het werd gezien als weliswaar 
lastig maar `normaal' gedrag van jongens dat vanzelf 
zou verdwijnen met het verliezen van de `wilde 
jongensharen'. Door de beperkte omschrijving van 
vormen van seksueel geweld in het Wetboek van 
Strafrecht, alsook door de maatschappelijke normen 
over seksueel geweld en het daarmee samenhangende 
vervolgings- en seponeringsbeleid, werd slechts een 
beperkt deel van de feitelijke plegers van seksueel 
geweld betiteld als `seksueel delinquent'. Seksueel 
geweld werd niet gezien als een structureel probleeem 
dat om een preventieve benadering vraagt. Aan de 
gevolgen voor de slachtoffers, vooral meisjes en 
vrouwen, werd volledig voorbijgegaan. 

Onder invloed van de vrouwenbeweging komt sinds 
het begin van de jaren zeventig enige verandering in 
deze situatie: de grote omvang, de ernst van de 
gevolgen en het structurele karakter van seksueel 
geweld worden duidelijk. Vrouwen en meisjes 
brengen bun ervaringen naar buiten, niet alleen met 
verkrachting en aanranding, maar ook met vrouwen-
mishandeling, seksueel misbruik als kind, ongewenste 
intimiteiten op het werk, gedwongen prostitutie en 
vrouwenhandel. De daders van dit geweld blijken 
vaker bekende dan onbekende mannen. Al die 
vormen van seksueel geweld zijn beslist niet nieuw. 
Nieuw is dat ze het brandpunt zijn geworden in de 
discussie over de machtsverhoudingen tussen de 
seksen. De lang bestaande machtsongelijkheid tussen 
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mannen en vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen vallen nu niet meer te ontkennen. Emanci-
patiebeleid, vrouwenhulpverlening en specifieke 
opvang voor slachtoffers van seksueel geweld komen 
tot stand. Iedere seksueel gewelddadige gebeurtenis 
heeft meer dan incidentele betekenis gekregen en 
reikt verder dan de individuele pleger of het indivi-
duele slachtoffer. Het inzicht is ontstaan dat het 
ondergeschikt zijn van vrouwen aan mannen door 
(seksueel) geweld in stand gehouden of versterkt 
wordt. 

Duidelijk is tevens geworden dat bestrijding van 
seksueel geweld een verandering vergt zowel in de 
sociaal-economische machtsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, alsook in de opvattingen die de 
machtsongelijkheid tussen de seksen weerspiegelen. 
Daartoe is het noodzakelijk dat de opvattingen van 
mannen en jongens over mannelijkheid, vrouwe-
lijkheid, seksualiteit en geweld veranderen. 

Een emancipatorische visie en werkwijze met 
betrekking tot seksuele gewelddadigheid van mannen 
en jongens ontwikkelt zich echter moeizaam. 
Gevangen in het dilemma van enerzijds de erkenning 
van de ernstige gevolgen voor slachtoffers en ander-
zijds de instandhouding van de mythe van de pleger 
als psychopaat, is de weerstand groot om de 
zogenaamde normale `mannelijkheid' te problemati-
seren. Jongens en mannen zullen immers een aantal 
vormen van seksueel geweld niet als zodanig 
benoemen. 

Een vrouw of meisje op een afgelegen plek 
verkrachten, daarover is vrijwel elke jongen of man 
verontwaardigd. Zeker als die vrouw een zus, dochter, 
vriendin of echtgenote is. Maar neem de jongens uit 
de videofilm `Buitensper. (Bonink en Croon, 1988) 
Een van hen randde samen met een groepje jongens 
een meisje aan. Achteraf zegt hij, verbaasd over het 
proces-verbaal van de politie, dat hij niet wist wat 
aanranding was. En de ander, die dacht in de disco-
theek een meisje te versieren door haar uit te nodigen 
mee naar buiten te gaan en vervolgens stelde: `Wie A 
zegt, moet ook B zeggen'. De poging tot verkrachting 
die volgde, zal door veel jongens en mannen worden 
gezien als de mislukte afloop van een versierspel. Zo 
wordt ook niet zelden het schoppen en slaan van 
meisjes of vrouwen eerder gezien als terechte klappen 
voor een dwarsliggende partner, dan als vrouwenmis-
handeling. 
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Uit recente onderzoeken naar de aard en omvang 
van seksueel geweld wordt duidelijk dat het in 
minstens 95% van de gevallen mannen of jongens zijn 
die seksueel geweld plegen. (Draijer, 1984/1988; 
11.6mkens, 1989; De Bruijn, 1986) Schattingen wijzen 
er op dat 50% van deze mannelijke plegers jonger is 
dan 25 jaar, en 70% jonger dan 30 jaar. Deze onder-
zoeken naar aard en omvang van diverse verschij-
ningsvormen van seksueel geweld oogsten vooral 
methodologische kritiek, waarbij de gerapporteerde 
omvang in twijfel wordt getrokken. Vermoedelijk 
wordt deze kritiek ook ingegeven door de weerstand 
tegen de constatering, dat juist ook veel 'normale' 
mannen zich schuldig maken aan het plegen van 
seksueel geweld. Worden deze onderzoeksresultaten 
over aard en omvang van seksueel geweld echter 
onder ogen gezien, dan ligt het voor de hand nader 
onderzoek te doen naar de achtergronden en 
motieven van mannen om seksueel geweld te plegen. 

Ook de `seksuele delinquent' komt dan in een 
ander daglicht te staan: hij is minder afwijkend dan 
wordt aangenomen en in zijn denken en doen meer 
een exponent van de zogenaamde normale `manne-
lijkheid'. Vanuit dit gezichtspunt is het essentieel voor 
de behandeling, de relatie tussen `mannelijkheid' en 
seksueel geweld nader te beschouwen. 

'Mannelijkheid` a1s verklaring voor seksueel geweld 

Sinds 1985 wordt in diverse publikaties en confe-
renties (Van Herk, 1985; Damen/Van oosten, 1988; 
Woltring, 1988; Degroot/Hermsen, 1989; Nemen, 
1989) de vraag centraal gesteld waarom het vooral 
jongens en mannen zijn die seksueel geweld plegen, 
hoe zij behandeld kunnen worden en hoe hun 
seksuele gewelddadigheid kan worden voorkomen. 
Emancipatorische stromingen in de sociale weten-
schappen leggen de nadruk op de in onze cultuur 
dominante opvattingen over mannelijke en vrouwe-
lijke seksualiteit. De verklaring voor seksueel geweld 
als uitingsvorm van de machtsongelijkheid tussen de 
seksen wordt toegespitst op het bredere begrip 
`mannelijkheid', in relatie tot `vrouwelijkheid'. Het 
gaat bij seksueel geweld immers niet alleen om 
seksualiteit, maar vooral om geweld van de manne-
lijke sekse tegen de vrouwelijke sekse. Dienovereen-
komstig zijn twee clusters van factoren te onder- 
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scheiden bij de beantwoording van de vraag hoe 
jongens en mannen er toe komen seksueel geweld te 
plegen. Deze factoren dienen vanuit sociologisch-
emancipatorisch perspectief in de behandeling 
centraal te staan. 

Het eerste cluster van factoren dat van belang is, 
betreft de in onze samenleving dominante opvat-
tingen over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. In 
de behandeling van plegers van seksueel geweld is 
aandacht vereist voor opvattingen over mannelijke 
seksualiteit, zoals beschreven door de Amerikaanse 
seksuoloog Zilbergeld, in relatie tot de positie van 
mannen in de machtsongelijkheid tussen de seksen en 
het feitelijke gedrag van mannen. Op enkele van deze 
opvattingen wordt hier nader ingegaan. 

Mannen mogen bepaalde gevoelens niet hebben, of 
althans niet uiten. Sommige emoties zijn toegestaan 
voor mannen: agressiviteit, competitiegeest, woede, 
jovialiteit en gevoelens geassocieerd met beheersing, 
en op latere leeftijd seksuele gevoelens. Zwakheid, 
verwarring, angst, kwetsbaarheid, tederheid, 
meevoelen, zorgzaamheid zijn daarentegen gevoelens 
die aan vrouwen worden toegeschreven. Deze opvat-
tingen hangen samen met de machtsverhouding 
tussen mannen en vrouwen, waarin mannen geacht 
worden de `handelende' en `beslissende' personen te 
zijn, en vrouwen de `meegaande'. Het wel of niet 
mogen hebben en uiten van bepaalde gevoelens hangt 
nauw samen met de taak van mannen in de arbeids-
deling naar sekse. Deze arbeidstaak eist van mannen 
het cultiveren van gevoelens van agressie, competitie 
en beheersing en het onderdrukken van gevoelens van 
zwakheid, onzekerheid, angst of juist vertrouwen. 
Omdat seksuele gevoelens voor mannen wel toege-
staan zijn en zelfs constant aangemoedigd worden, is 
het voor de hand liggend dat seksualiteit een `uitwijk-
mogelijkheid' voor mannen wordt. Daardoor wordt 
seksualiteit een `gevoelscontainer' : gevoelens en 
behoeften die in feite niet seksueel zijn, worden door 
middel van seksualiteit bevredigd. (Damen, 1988) 

In seks is het, net zoals elders, de prestatie die tell. 
De arbeidsmoraal en daaruit volgende prestatie-
moraal maken dat resultaat bij mannen voor 
`nutteloos plezier' gaat. Uit ervaringen van mannen, 
onder andere weerspiegeld in seksuologisch 
onderzoek, blijkt dat mannen ook tijdens het vrijen 
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vooral actief bezig zijn en proberen de situatie te 
beheersen, en maar moeilijk open kunnen staan voor 
gewaarwordingen van hun eigen lichaam en voor 
aanraking door hun partner. (Hite, 1982) Er lijkt dus 
een vergaande scheiding tussen doen en voelen te zijn 
bij mannen. 

De man moet de leiding hebben en houden. Ook deze 
opvatting vormt een essentieel bestanddeel van de 
machtsverhouding tussen de seksen. Een gevolg van 
deze opvatting is dat mannen geacht worden alles te 
weten, ook over vrouwen. De kans bestaat dat 
mannen `doeni met vrouwen, zonder zich rekenschap 
te geven van hun behoeften, wensen en grenzen. Bij 
een sterke angst om te falen, kan de stap voor 
mannen klein zijn deze grenzen te overschrijden. 

Mannen willen altijd seks en zijn ook altijd in swat 
om seks te hebben. Deze opvatting wordt op allerlei 
manieren bevestigd: bijvoorbeeld in boeken, films en 
pornografie. De beelden over vrouwen zijn niet in 
overeenstemming met de werkelijkheid. Omdat 
vrouwen uitdagend en sexy worden voorgesteld, 
worden mannen gestimuleerd en gedicteerd om 
alsmaar opgewonden te zijn. Porno vormt een 
'clictaati voor mannen hoe zij vooral naar vrouwen 
moeten kijken: met een seksuele blik. 

leder lichamelijk contact moet tot seks leiden. 
Aanraken is voor mannen of hard (bijvoorbeeld in 
sport en werk) Of een eerste stap naar seksualiteit. 
Lichamelijk contact als lets waardevols op zichzelf 
bestaat voor mannen veel minder dan voor vrouwen. 
Aanraken maakt dikwijls een belangrijk deel uit van 
de verzorgende taak van vrouwen, bijvoorbeeld in de 
opvoeding en de verzorging van kinderen. In het 
leven en de arbeid van mannen is de lichamelijke 
inzet vooral verbonden met kracht en intelligentie. 
Afgezien van de verzorgende beroepen komt 
functioneel, dagelijks lichamelijk contact nauwelijks 
voor. Het kennen en erkennen van de lichamelijke 
integriteit van anderen is dan ook minder vanzelf-
sprekend. 

Het tweede cluster van factoren dat van belang is, 
heeft specifiek betrekking op mannelijkheid, macht 
en seksueel geweld. 

Op de eerste plaats is van belang, dat in een samen- 
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!eying waar mannen dominant zijn, zij bewust of 
onbewust bepalen wat `normaar is. Daarbij is sprake 
van een dubbele moraal: mannen mogen dwang en 
seksueel geweld gebruiken, want dat hoort nu 
eenmaal bij hun positie, maar ze mogen het natuurlijk 
niet te gek maken. De grenzen tussen wat wel en niet 
mag zijn echter niet duidelijk afgebakend. Dit is 
duidelijk waarneembaar bij jongens in de leeftijd van 
12-20 jaar. In die leeftijdsfase en zeker in jongens-
groepen speelt het leren kennen van deze grenzen een 
belangrijke rot. De wedloop in woord en daad om het 
bewijs van mannelijkheid kan destructieve vormen 
aannemen, zoals aanranding en verkrachting van 
meisjes, maar soms ook van andere jongens. Jongens 
kennen de grenzen van de zogenaamde `normale 
mannelijkheid' nog niet en zijn zelf als man nog niet 
geaccepteerd. (Damen, 1988) Voor sommigen duurt 
deze worsteling een leven tang: bij tbs-gestelden is dit 
soms duidelijk herkenbaar. 

De tweede factor die van belang is, is dat macht 
voor de ontwikkeling en instandhouding van de manne-
lijke sekse-identiteit een sleutelbegrip is. Aan macht 
ontlenen mannen en jongens hun eigenwaarde. Deze 
komt tot uitdrukking in hun positie en hun gedrag op 
terreinen als werk en seksualiteit. Op het gebied van 
werk concurreren mannen meestal met elkaar en 
neemt hun aanzien toe naarmate zij meer macht over 
anderen hebben. Werk levert aanzien op door het 
ermee verbonden inkomen, maar ook de positie van 
kostwinner of gezinshoofd levert status en macht op. 
Op het gebied van seksualiteit is de machtsfactor 
eveneens van belang. `Seksuele potentie' bewijst 
mannelijkheid, dus is het van belang succes te 
behalen in seksuele kontakten met vrouwen. Het 
gevaar is aanwezig dat deze mannelijkheidsnorm zo 
gaat overheersen, dat het doel alle middelen heiligt: 
seks door dwang of geweld. 

Dit impliceert een derde factor, het verband tussen 
macht en geweld. Macht en geweld zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Geweld is een machtsmiddel 
dat wordt gebruikt als andere machtsmiddelen niet 
beschikbaar zijn of niet werken. Hoe meer een man 
gedreven wordt door de vaak onbewuste behoefte aan 
macht, hoe groter het risico dat zijn onmacht zal 
blijken. Geweld, of de dreiging ermee, is dan een van 
de middelen om macht te krijgen, te behouden of 
onmacht te compenseren. 

Als vierde factor is de ervaring van onmacht van 
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mannen van belang. Sommige mannen die seksueel 
gewelddadig waren, geven aan dat het vooral een 
gevoel van onmacht was dat hen dreef. Dat gevoel 
van onmacht wordt niet zozeer ingegeven door een 
feitelijke onmacht ten opzichte van vrouwen, maar 
door de angst als echte man buiten de boot te vallen 
of niet te voldoen aan het eigen ideaalbeeld van een 
`echte man'. Mist als een man van mening is dat hij 
zijn onafhankelijkheid dient te bewijzen, kunnen 
gevoelens van onmacht en afhankelijkheid omslaan 
in woede en agressie. Vroegkinderlijke ervaringen met 
een (te) grote of juist (te) geringe afhankelijkheid van 
de primaire verzorg(st)ers kunnen dit op 1atere 
leeftijd versterken. In die relaties wordt immers de 
basis gelegd voor het latere evenwicht tussen afhan-
kelijkheid en onathankelijkheid. 

De vijfde factor betreft het gebrek aan inlevingsver-
mogen in anderen, waarvan dikwijls sprake is. 
Opvallend is dat wanneer jongens of mannen 
seksueel geweld plegen zij de ander volledig negeren, 
en zich niet willen realiseren dat ze hun zin 
doorzetten ten koste van die ander. Dat gebrek aan 
inlevingsvermogen in combinatie met agressie naar 
meisjes en vrouwen wordt dikwijls herleid tot 
problemen in de kinderjaren in relatie tot de moeder. 
Interessanter maar onderbelicht is in dit opzicht de 
rol van de vader of een andere volwassen man. 
(Hermsen, 1988) 

Meestal is de vader relatief onbereikbaar omdat hij 
buitenshuis werkt en weinig tot geen aandeel heeft in 
de verzorging van kinderen. De jongen identificeert 
zich met een `man-figuur-ver-weg', met wie hij 
nauwelijks een relatie heeft waarin hij zijn relationele 
vermogens kan ontwikkelen en van wie hij niet echt 
kan leren hoe hij man moet zijn. Jongens krijgen een 
positie als voorbeeld, die zij vanaf hun eerste 
levensjaar zelf moeten invullen. Zonder voldoende 
ontwikkelde relationele vermogens gaat een jongen 
grenzen testen en zal dus soms de grenzen van 
anderen, vooral meisjes en vrouwen, overschrijden; 
stoer doen om tij de mannen' te horen zonder 
rekening te houden met meisjes en vrouwen. 

Als laatste factor is van belang dat recent duidelijk 
wordt, dat ook jongens slachtoffer warden van seksueel 
misbruik door volwassenen. Over de omvang daarvan 
is nog weinig bekend, maar duidelijk is wel dat 
jongens anders reageren op seksueel misbruik dan 
meisjes. (Giannotten, 1988) Een van de mogelijke 

120 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 9,1989 



reacties is dat jongens of mannen zelf seksueel 
gewelddadig worden. Daarbij speelt niet alleen een 
rol dat naar buiten keren van agressie deel uitmaakt 
van de socialisatie tot man, maar ook dat jongens en 
mannen zich op grond van hun geslacht kunnen 
identificeren met de man die hen misbruikte, om zo 
aan de slachtofferidentiteit, die immers niet bij 
mannelijkheid past, te ontkomen. 

Consequenties voor de behandeling van seksuele 
delinquenten 

Vanuit de gepresenteerde sociologisch-emancipato-
rische visie is het opvallend dat de thans gangbare 
behandelvormen zich concentreren op de individuele 
dader en diens persoonlijke levensgeschiedenis. Het 
micro-nivo van gezin van afkomst en vroegere en 
huidige relaties staan centraal. Weliswaar zijn soms 
elementen van een emancipatorische visie 
herkenbaar, bijvoorbeeld daar waar het belang van 
het incest-slachtoffer wordt benadrukt, maar van een 
coherente visie en behandelingsmethodiek, waarin de 
machtsongelijkheid tussen de seksen wordt uitge-
werkt, lijkt geen sprake. De oorzaak hiervan is het 
relatief gesloten karakter van de tbs-setting enerzijds, 
en het feit dat een emancipatorische visie op plegers 
van seksueel geweld nog in de kinderschoenen staat 
anderzijds. Juist bij de hulpverlening aan plegers, 
zeker in intramurale setting,. is het gevaar aanwezig 
van individualisering en seksualisering van het 
maatschappelijke probleem seksueel geweld. 

In de ambulante sector is opvallend dat de recente 
aandacht voornamelijk uitgaat naar incest-plegers. 
Dit hangt samen met het feit dat justitie nagenoeg 
uitsluitend samenwerking zoekt met de ambulante 
hulpverlening in het kader van het drie-sporenbeleid 
bij incest-situaties. Een rot speelt echter ook dat de 
maatschappelijke verontwaardiging geconcentreerd is 
op seksueel misbruik van kinderen. Bij deze vorm van 
seksueel geweld is een leeftijdsverschil en opvoe-
dingsafhankelijkheid aan de orde en lijkt de machts-
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen minder een 
rot te spelen. Toch betreft het ook hier voornamelijk 
mannelijke plegers en vrouwelijke slachtoffers. 
Seksueel geweld in partnerrelaties, vrouwenmishan-
deling en alledaagse vormen van (seksuele) machts-
uitoefening staan veel minder in de belangstelling. De 
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erkenning van deze vormen van seksueel geweld 
roept veel weerstand op, ook bij mannelijke hulpver-
leners, die de eerst aangewezenen zijn de hulpver-
lening aan plegers ter hand te nemen. 

Er zijn grote verschillen tussen de behandeling van 
plegers in de tbs-setting en in de ambulante sector. 
De belangrijkste overeenkomst vormt echter het 
veelal ontbreken van een werkwijze waarin seksueel 
geweld wordt benaderd als een maatschappelijk 
verschijnsel dat samenhangt met de machtsonge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook al is een 
behandelingsmodel vanuit sociologisch-emancipato-
risch perspectief (nog) niet voorhanden, op grond van 
de geschetste visie op seksueel geweld zijn wel 
voorwaarden te formuleren waaraan een dergelijke 
behandeling zou dienen te voldoen. 

De eerste voorwaarde heeft betrekking op het 
hanteren van een coherente visie op seksueel geweld: 
het is een maatschappelijk verschijnsel dat samen-
hangt met de machtsongelijkheid tussen de seksen; 
deze machtsongelijkheid komt op individueel niveau 
tot uitdrukking in opvattingen en gedrag van mannen, 
zowel plegers als niet-plegers van seksueel geweld. 
Nader onderzoek naar de vraag waarom het vooral 
mannen zijn die seksueel geweld plegen en waarom 
de ene man wel en de andere man geen seksueel 
geweld pleegt, is dringend noodzakelijk om tot deze 
coherente visie te kunnen komen. Zonder een derge-
lijke visie kan immers ook geen coherente behande-
lingsmethodiek ontstaan. 

Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen is 
tevens van belang dat behandelaars eq. behandel-
instituten bereid zijn de eigen opvattingen met 
betrekking tot seksueel geweld ter discussie te stellen 
en te confronteren met thans bestaande inzichten 
over seksueel geweld. Een van de centrale inzichten 
in dit opzicht is de erkenning van het perspectief van 
vrouwen en slachtoffers. Dit perspectief is in de 
behandeling van essentieel belang om seksuele delin-
quenten aan te zetten tot het nemen van verantwoor-
delijkheid. Het aanbrengen van een gewetensfunctie, 
van gedragscontrole en het leren van alternatieven 
kan immers alleen slagen wanneer de pleger zich een 
beeld kan vormen van de ervaringen van vrouwen in 
het algemeen en van zijn slachtoffer(s) en de door 
hem aangerichte schade in het bijzonder. 

Dit perspectief is echter ook in de verantwoording 
van de behandeling `naar buiten' van essentieel 
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belang. Vrouwen en slachtoffers hebben er recht op 
dat de behandeling van plegers hen vertrouwen geeft. 
Juist wanneer de doelstelling van de behandeling niet 
wordt gerealiseerd, wanneer er sprake is van recidive, 
is de erkenning van dit perspectief noodzakelijk. 

Illustratief is in dit verband de wijze waarop van 
behandelzijde werd gereageerd op de publieke 
verontwaardiging naar aanleiding van de verkrachting 
van en moord op een jonge vrouw in Groningen in 
1988, door een tbs-gestelde. Op geen enkele wijze 
werd van de zijde van de behandelaars begrip voor 
deze verontwaardiging getoond: de kritiek van haar 
nabestaanden op de werkwijze van de kliniek werd 
terzijde geschoven en een proces tegen de Staat was 
nodig om `onzorgvuldig handelen' van behandelzijde 
vast te stellen. 

Afgezien van alle details bij deze calamiteit kan 
worden gesteld dat het onaanvaardbaar is wanneer de 
behandeling niet afdoende kan worden verantwoord 
en kan worden aangegeven op welke wijze verbete-
ringen in de behandeling worden nagestreefd. De 
behandelaax laadt dan immers de verdenking op zich, 
het perpectief van vrouwen en slachtoffers niet te 
erkennen en zich daarmee te distantieren van thans 
bestaande inzichten. 

Een tweede voorwaarde betreft de organisatie van 
de behandeling van plegers van seksueel geweld. De 
thans bestaande kloof tussen de behandeling van 
`seksuele delinquenten' in tbs-setting en de behan-
deling van `plegers' in ambulante setting belemmert 
de ontwikkeling van een coherente visie en 
methodiek. De behandeling van verschillende catego-
rieen van plegers kan wederzijds vruchtbaar zijn en 
voorkomen dat hardnekkige mythen over specifieke 
categorieen voortbestaan. De bereidheid tot openlijke 
discussie over gehanteerde methodieken, tot weder-
zijdse deskundigheidsbevordering, tot intervisie 
tussen sectoren en vergelijkend onderzoek zijn 
daarvoor vereist. De betrokken sectoren en minis-
teries beschikken thans nauwelijks over een beleids-
kader voor deze samenwerking. 

Op het vlak van de organisatie is, gezien de vereiste 
erkenning van het perspectief van vrouwen en slacht-
offers, ook de samenwerking met en afstemming op 
de hulpverlening aan slachtoffers van belang. Ook 
hier geldt dat uitwisseling van kennis, visies en 
ervaringen wederzijds vruchtbaar kan zijn. Samen-
werking kan er toe bijdragen, dat het slachtofferpers- 
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pectief in de behandeling van plegers wordt gereali-
seerd. Voor de ambulante sector vormen de in het 
hele land gestarte `samenwerkingsverbanden' een 
organisatorisch kader waarin deze samenwerking 
gestalte kan krijgen. (Meinen, 1989) Het is tevens 
wenselijk dat een kader ontstaat voor samenwerking 
tussen de ambulante en intramurale hulpverlening. 

Tenslotte is in de organisatie van de behandeling de 
samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke 
behandelaars een belangrijk aandachtspunt. Behande-
laars zijn ook mensen, man of vrouw, en dus 
beinvloed door de maatschappelijke opvattingen over 
mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit, macht en 
geweld zoals hierboven geschetst. Juist bij de behan-
deling van plegers, waar deze opvattingen een 
centrale rol spelen, is zowel de inbreng van manne-
lijke als van vrouwelijke behandelaars vereist. De 
inbreng van vrouwelijke behandelaars is niet alleen 
van belang omdat de confrontatie voor de pleger 
nuttig kan werken, maar ook omdat mannelijke 
behandelaars zich uiteindelijk niet in de positie van 
vrouwen kunnen verplaatsen. Juist vrouwelijke 
behandelaars kunnen de erkenning van het 
perspectief van vrouwen en slachtoffers bewaken. 
Van de kant van mannelijke behandelaars mag 
worden verwacht dat zij bereid zijn in te gaan op 
heersende opvattingen over `mannelijkheid'. Zij staan 
daarbij voor de taak een evenwicht te realiseren 
tussen de sekse-identificatie van pleger en behan-
delaar enerzijds en het afwijzen van seksueel geweld 
anderzijds. Voor de kwaliteit van de hulpverlening is 
zowel de vrouwelijke als de mannelijke inbreng 
onmisbaar. 

De derde voorwaarde heeft betrekking op de 
behandeling zelf. Het verband tussen de machtsonge-
lijkheid tussen de seksen en het gepleegde seksuele 
geweld dient in de behandeling gethematiseerd te 
worden. De individuele levensgeschiedenis van de 
pleger dient geplaatst te worden in het bredere 
Maatschappelijke verband. Zowel opvattingen met 
betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid, 
seksualiteit, macht en geweld alsook de feitelijke 
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
volwassenen en kinderen dienen vertaald te worden 
naar de individuele levensgeschiedenis van de pleger 
en vice versa. Op grond van de beschreven factoren is 
het mogelijk een nadere invulling aan deze vertaling 
te geven. 
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Slotbeschouwing 

Of behandeling van plegers vanuit een emancipato-
rische visie tot stand komt binnen de huidige voorzie-
ningen, zowel intramuraal als ambulant, zal de 
toekomst leren. Een beperking vormt niet alleen de 
bestaande behandelingscultuur, maar tevens het 
ontbreken van een uitgewerkte behandelingsme-
thodiek vanuit sociologisch-emancipatorisch 
perspektief. Uit bovenstaande beschouwing zal 
duidelijk zijn dat een cultuurverandering vereist is in 
beleid, organisatie en differentiatie van de behan-
deling van plegers van seksueel geweld. Voor het 
bereiken van die verandering is essentieel in hoeverre 
behandelaars bereid zijn een maatschappelijk en 
moreel standpunt over seksueel geweld te integreren 
in de behandeling. Een apart experiment, waarin een 
dergelijke methodiek wordt ontwikkeld, ondersteund 
door onderzoek naar achtergronden en motieven van 
plegers, kan deze ontwikkeling aanzienlijk versnellen. 
Dat is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de 
behandeling, maar ook en vooral voor een effec-
tievere bestrijding van seksueel geweld. 
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pp. 91-99 
De auteur signaleert een aantal 
ontwikkelingen in het gebruik van 
de computer bij de verwerking 
van criminele justitiele informatie. 
Het verzamelen en desaggregeren 
van gegevens voor welhaast elk 
denkbaar beleidsdoel is door 
computerisering aanzienlijk verge-
makkelijkt. Dit betekent enerzijds 
een vermindering van vertra-
gingen, anderzijds 'evert dit 
positieve effecten op voor de 
(bepaling van) doelbereiking. De 
interorganisationele relaties tussen 
diverse onderdelen van het justi-
tiele systeem kunnen door compu-
terisering geIdentificeerd en 
verbeterd worden. Tegen de 
achtergrond van de noodzaak tot 
samenwerken tussen nationale 
overheden zijn er ook problemen. 
Hierbij valt te denken aan de 
onverenigbaarheid van soft-ware 
en hard-ware of aan de geringe 
uitwisselbaarheid van informatie. 
Tot slot gaat de auteur in op de 
doelstelling van de Verenigde 
Naties voor wat betreft de 
totstandbrenging van een wereld-
omspannend informatienetwerk. 
Met literatuuropgave. 

2 
Roberts, J.V., D. Edwards 
Contextual effects in judgments 
of crimes, criminals and the 
purposes of sentencing 
Journal of applied psychology, 
19e jrg., nr. 11, 1989, pp. 
902-917 
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Analyse van de misdaadverslag-
geving in de nieuwsmedia geeft 
een oververtegenwoordiging van 
geweldsmisdrijven te zien. Onder-
zocht wordt de hypothese, dat 
naast de directe effecten op het 
publiek (buy. overschatting van 
het aantal geweldsmisdrijven), dit 
ook diverse indirecte effecten zou 
hebben. Het lezen over ernstige 
misdrijven zoo het publiek ertoe 
kunnen brengen a) andere vormen 
van criminaliteit als ernstiger te 
beoordelen b) andere delin-
quenten negatiever te bezien, c) 
andere misdadigers strenger te 
willen straffen en d) de nadruk te 
leggen op vergelding alt doe van 
het strafrecht. Er werden twee 
experimenten uitgevoerd, waarin 
deze hypothese werd getest bij 90 
proefpersonen. Bij experiment 1 
gal men nieuws te lezen over resp. 

kleine, zwaardere en zware crimi-
naliteit. Hoe ernstiger het tevoren 
gelezene, hoe negatiever men later 
oordeelde over andere misdrijven 
en delinquenten en hoe zwaarder 
men geneigd was te straffen. Bij 
experiment 2 gaf men nieuws te 
lezen over hetzij kleine, hetzij 
zware criminaliteit. Experiment 2 
gal dezelfde uitkomsten te zien als 
experiment I. Een marginaal 
verschil viel hier te constateren 
over vergelding als doe!. Degenen 
die over zware criminaliteit 
hadden gelezen, waren eerder 
geneigd aan vergelding te denken 
dan zij die slechts over kleine 
criminaliteit hadden gelezen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Schneider, H.J. 
Crime in the mass media 
Eurocriminology, 2e jrg., 1988, 
pp. 5-27 

De massamedia, m.n. de t.v., 
hebben overal een sterke groei 
doorgemaakt en zijn steeds 
invloedrijker geworden. De t.v. is 
vooral op vermaak gericht en in 

veel mindere mate op informatie-
verschaffing. Dit heeft gevolgen 
voor de manier waarop het 
onderwerp criminaliteit, dat van 
oudsher een ruime belangstelling 
bij een groot publiek geniet, 
aandacht krijgt. Amusementspro-
gramma's met misdaad als 
onderwerp staan doorgaans ver 
van de werkelijkheid af. Zij gaan 
over de minst frequent voorko-
mende vorm van misdaad, nl. de 
geweldscriminaliteit gepleegd 
door vreemden, waarbij daders 
altijd gepakt worden. Dit soort 
programma's worden bijna altijd 
op tijden met een grate 
kijkdichtheid uitgezonden, terwij1 
documentaires op minder gunstige 
momenten te zien zijn en een veel 
kleiner publiek bereiken. Media 
en publieke opinie beinvloeden 
elkaar wederzijds. Dit alles kan 

tot een stijging van angstgevoelens 
m.b.t. criminaliteit, een agressieve 
levensstijI en strengere wetgeving 
en rechtspraak leiden. De auteur 
meent dat de media een eigen 
verantwoordelijkheid t.a.v. het 
publiek hebben. Zij zouden 
dichter bij de realiteit moeten 
blijven, naast amusement ook 
objectieve informatie moeten 
verschaffen en meer aandacht 
moeten schenken aan resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek 
over criminaliteit. 

4 
Snortum, J.R., D.E. Berger 
Drinking-driving compliance in 
the United States: perceptions 
and behavior in 1983 and 1986 
Journal of studies on alcohol, 
50e jrg., nr. 4, 1989, pp. 306-319 

In tegenstelling tot in Noord-
Europa wordt het rijden onder 
invloed in de Verenigde Staten 
pas sinds zes jaar als een ernstige 
overtreding beschouwd. Dit 
onderzoek bestudeert de houding 
van Amerikanen, hun mening, 
kennis van de wet en zelfgemelde 
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overtredingen in deze. In 1983 en 
1986 werden hiertoe twee lande-
lijke onderzoeken gehouden. Het 
betrof hier telefonische interviews, 
gehouden met bestuurders met 
rijbewijs van zestien jaar en 
ouder. In 1983 werden 1000 
mensen ondervraagd, in 1986 
1800. De resultaten uit 1986 
kwamen grotendeels overeen met 
die uit 1983, wat betreft de wijzen 
waarop het rijden onder invloed 
wordt beperkt. Het laatste 
onderzoek liet een lichte verbe-
tering zien t.a.v. het naleven van 
de wet. Hoewel er in 1986 een 
afname was van de ingeschatte 
pakkans, lijkt deze teruggang te 
worden gecompenseerd door 
toename van de kennis van de 
wet, geloofwaardigheid van 
opgelegde sancties en persoonlijke 
medewerking aan 
alcohol-controles. Hoewel er 
ondersteuning gevonden werd 
voor een aantal elementen uit de 
enkelvoudige afschrikkings-
theorie, waarin juridische dreiging 
gezien wordt als belangrijkste 
drijfveer voor het leven naar de 
wet, zijn de resultaten meer in 
overeenstemming met het inpren-
tingsproces uit de algemene 
afschrikkings-theorie, waarin 
zowel formele en informele 
sancties als interne en externe 
bronnen van controle worden 
meegenomen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

5 
Charles, M.T. 
The development of a juvenile 
electronic monitoring program 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
2, 1989, pp. 3-12 

Onder invloed van technische 
vooruitgang en de behoefte aan 
kostenbesparende alternatieven 

voor detentie is de interesse in 
elektronisch huisarrest ('electronic 
monitoring') toegenomen. Elektro-
nisch huisarrest wordt bij minder-
jarigen echter nog maar zelden 
toegepast. Derhalve zijn er nauwe-
lijks gegevens over implementatie 
of effecten. Charles presenteert de 
evaluatie-resultaten betreffende de 
planning en implementatie van 
een proefproject met elektronisch 
huisarrest voor minderjarigen in 
Indiana. Doel van het project was 
kostenbesparing en voorwaarde 
was derhalve dat de deelnemers 
veroordeeld waren tot plaatsing in 
een residentiele setting. Het proef-
project was in een viertal 
opzichten succesvol. Ten eerste 
functioneerde de apparatuur zeer 
goed. Ten tweede gebeurde de 
selectie van de jongeren zeer 
zorgvuldig. Ten derde voorkwam 
goede uitleg verwarring en ondui-
delijkheden bij de jongere en de 
ouders. Ten vierde deden zich 
geen noemenswaardige problemen 
voor: de jongeren die zich niet 
aan de voorwaarden hielden 
begingen geen delicten. 
Met literatuuropgave. 

6 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding als straf 
Panopticon, 10e jrg., nr. 4, 1989, 
pp. 350-368 

De bedoeling van de auteurs is 
om de maatschappelijke wense-
lijkheid te benadrukken van een 
daadwerkelijke verbetering van de 
positie van het slachtoffer in het 
strafproces. De auteurs geven 
eerst een opsomming van 
argumenten voor en tegen 
verruiming van mogelijkheden tot 
schadevergoeding. Zij zijn van 
mening dat de tegenargumenten 
niet zo hard zijn als deze op het 
eerste gezicht lijken en dat meer 
daders dan nu in aanmerking 
komen om een schadevergoeding 
te betalen. De auteurs gaan ook in 
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op de schadevergoedingsstraf 
zoals die in Engeland en Wales 
wordt toegepast ('compensation 
order'). Deze straf is daar vanaf 
het begin aan bepaalde beper-
kingen gebonden geweest. Uit de 
literatuur blijkt ook dat deze 
'compensation orders' vooral 
worden toegepast bij agressie 
tegen zaken en bij vermogensde-
licten. Len eerste stap bij verder 
onderzoek, zo menen de auteurs, 
is een evaluatie van de schadever-
goedingsregelingen die thans 
getroffen warden in het kader van 
de uitvoering van richtlijnen aan 
politie en O.M. inzake het slacht-
offerbeleid. 
Met literatuuropgave. 

7 
Neut, J.L. van der, W. Wedzinga 
Dreigen met Aids: poging tot 
moord? 
Algemeen politieblad, 138e jrg., 
nr. 15, 1989, pp. 339-342. 

Nevengevolgen van de 
Aids-epidemie beginnen langzaam 
maar zeker ook het Nederlandse 
strafrecht te bernvloeden. Steeds 
vaker komt het voor, dat dragers 
van het gevreesde virus mede-
burgers dreigen met besmetting, 
met inbegrip van justitiepersoneel, 
dat aldus onder dnik wordt gezet 
of zelf daadwerkelijk wordt 
besmet. In het gevangeniswezen is 
wat dit betreft al eerder de 
noodklok geluid. Vanwege deze 
kwalijke praktijken gaat inmiddels 
ook de politie zich in toenemende 
mate mobiliseren. Het wordt niet 
uitgesloten dat aan degene, die 
met de bedoelde besmetting dreigt 
'poging tot moord' tenlastegelegd 
zou kunnen worden. Het in dit 
artikel neergelegde betoog is erop 
gericht na te gaan welke mogelijk-
heden Cr zijn om in dit soon 
zaken tot een succesvolle strafver-
volging te komen. Er bestaan 
talrijke mogelijkheden om 
degenen die op grove wijze 

misbruik maken van de angst voor 
Aids en die zelfs trachten een 
ander te besmetten, te vervolgen. 
Alleen de keuze voor de juiste 
strafrechtelijke variant is niet 
eenvoudig. Steeds dienen Cr 
verschillende vragen gesteld te 
worden, zoals: is Cr sprake van 
een voornemen? is Cr een begin 
van uitvoering? is Cr sprake van 
een deugdelijke poging? of van 
mishandeling? Kortom, de bewijs-
voering is niet zomaar rond. De 
preventieve werking van stralbaar-
stelling wordt door de auteur 
bovendien nogal beperkt geacht. 

8 
Swart, A.H.J. 
Rech ten van de mens in de straf-
rechtspleging 
Delikt en delinkwent, 19e jrg., 
nr. 6, 1989, pp. 554-572 

In dit artikel wordt aandacht 
besteed aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve betekenis van de 
rechten van de mens in de Neder-
landse strafrechtspraak. Aan de 
hand van een overzicht over de 
rechtspraak van de straflcamer van 
de Hoge Raad gedurende de 
periode 1965-1987 kan worden 
geconstateerd, dat het aantal 
zaken waarin verdragsbepalingen 
een rol spelen, hoog is (327). Len 
opvallend verschijnsel is voorts de 
versnelde groei van het aantal 
zaken sinds het einde van de jaren 
zeventig. Waarover gaan die meer 
dan 300 beslissingen van de straf-
kamer? Enige strafprocessuele 
thema's: de berechting binnen 
redelijke termijn (ca. 90), uitleve-
ringskwesties (ca. 35), berechting 
bij verstek en het oproepen en 
horen van getuigen (ca. 20). Wat 
het materiele strafrecht betreft, 
hebben de onderwerpen vooral 
betrekking op de vraag of straf-
baarstellingen in het Wetboek van 
Strafrecht en in bijzondere wetten 
wel zijn te verenigen met de 
vrijheid van meningsuiting, de 
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vrijheid van bewegen en andere 
individuele vrijheden die door 
verdragen worden beschermd. Een 
aparte en zeker niet onbelangrijke 
plaats nemen in de rechtspraak 
het verkeersstrafrecht en het 
militaire strafrecht in, elk met 14 
beslissingen. Uitvoerig behandelt 
de auteur de jurisprudentie betref-
fende de berechting binnen 
redelijke termijn, de anonieme 
getuigen en de berechting bij 
verstek. Tenslotte wordt nagegaan 
hoe de Nederlandse rechtspraak 
door de Straatsburgse organen 
wordt ontvangen. 

Criminologie 

9 
Bombeeck, G. 
De verkrachter: een literatuur-
studie 
Panopticon, 10e jrg., nr. 4, 1989, 
pp. 332-349 

Anders dan vroeger vraagt men 
zich nu niet alleen meer af 
waarom vrouwen verkracht 
worden, maar ook waarom 
mannen verkrachten. In dit artikel 
wordt een overzicht gegeven van 
onderzoek op dit gebied. Aanvan-
kelijk werd alleen naar 'de vrouw 
als provocerend element' gekeken. 
Vanaf de jaren vijftig ging men 
positiever over het slachtoffer 
denken en richtte men tevens de 
aandacht op de persoon van de 
dader. Verkrachting werd als 
geestelijke afwijking opgevat, 
waarbij men drie typen 
verkrachters onderscheidde: de 
explosieve, de sadistische en de 
agressieve anti-sociale verkrachter. 
In de jaren zeventig benadrukten 
de feministen dat verkrachting 
plaatsvindt door normale mannen, 
vnl. uit machtswellust en 
minachting voor de vrouw, een in 
onze seksistische maatschappij 
aangeleerde houding. Onderzoek 
naar de oorzaken van verkrachting 

kan op twee manieren plaats-
vinden, nl. de klinische met 
nadruk op de persoonlijkheid en 
heterogeniteit van de groep 
verkrachters en de experimentele, 
die verkrachters en 
niet-verkrachters als homogene 
groepen beschouwen en hen 
vergelijken o.g.v. seksuele reactie-
patronen, vastgesteld m.b.v. 
visueel en auditief materiaal. De 
resultaten van dit soort onderzoe-
kingen geven vaak contradicties te 
zien. Volgens de auteur is het 
noodzakelijk om onderzoeksme-
thoden te ontwikkelen, waarbij 
men aan alle aspecten van het 
individu en aan het proces, dat tot 
de daad leidt, aandacht besteedt. 

10 
Chambliss, W.J. 
State-organized crime 
Criminology, 27e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 183-208 

Een tot nog toe onontgonnen 
gebied voor criminologen betreft 
criminaliteit, georganiseerd op 
staatsniveau. Het gaat bier met 
name om wettelijk verboden 
handelingen, die door staatsamb-
tenaren worden uitgevoerd bij de 
uitoefening van hun beroep als 
vertegenwoordigers van de staat. 
De auteur toont aan dat staats-
ambtenaren in elk tijdperk te 
maken hebben met tegenstellingen 
tussen wettelijke voorschriften en 
de overeengekomen doelen van de 
instelling waarbij zij werken. Niet 
iedereen die zich voor dit 
dilemma geplaatst ziet zal ervoor 
kiezen de wetten te overtreden, 
maar sommigen doen dit wel. De 
auteur geeft historische en heden-
daagse voorbeelden van 
medeplichtigheid van de staat aan 
piraterij, smokkelarij, moordaan-
slagen, samenzweringen waarbij 
staatsambtenaren handelen als 
medeplichtigen en de wet 
ontduiken. Als basis voor deze 
vormen van misdaad ziet hij, door 
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de tijden heen, de behoefte aan 
kapitaalvermeerdering. De auteur 
hoopt met dit artikel een aanzet te 
geven tot vervolgonderzoek naar 
misdaad op staatsniveau. Hiertoe 
is het noodzakelijk verschillende 
politieke, economische en sociale 
systemen te bekijken in verschil-
lende historische periodes. 
Hierdoor zal duidelijk kunnen 
worden waarom binnen sommige 
sociale organisatievormen eerder 
misdaden plaatsvinden dan 
binnen andere en waardoor 
sommige staatsinstellingen 
hiervoor vatbaarder blijken. 
Met literatuuropgave. 

11 
Farrington, D.P. 
Early predictors of adolescent 
aggression and adult violence 
Violence and victims, 4e jrg., nr. 
2, 1989, pp. 79-100 

Agressief gedrag kan het beste 
voorspeld worden o.g.v. gegevens 
verkregen uit longitudinaal 
onderzoek. De auteur voerde in 
verband hiermee vanaf 1961 een 
24 jaar durend follow-up 
onderzoek uit onder 411 (beginpe-
riode) tot 378 (eind) mannen van 8 
tot 32 jaar, afkomstig uit een 
arbeidersbuurt in Londen. Inter-
views werden gehouden ander 
ouders, docenten en leeftijdsge-
noten in verschillende leeftijdspe-
rioden van de onderzochte groep 
(kinderen van 8 tot 12 jaar; 
adolescenten van 12 tot 14 jaar; 
teenagers van 16 tot 18 jaar en 
volwassenen van 32 jaar). Vender 
werden gegevens verkregen uit de 
criminaliteitsstatistiek en d.m.v. 
zelfrapportage. De beste predic-
toren in de kindertijd waren: 
slechte economische en sociale 
omstandigheden; gebrekkige 
opvoeding; criminaliteit in het 
gezin; falen op school; slecht 
concentratievermogen, ongedisci-
plineerdheid, rusteloosheid, 
bravoure- en agressief gedrag. In 

12 
P.G. Jackson 
Theories and findings about 
youth gangs 
Criminal justice abstracts, 21e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 313-329 

Er is weinig recent empirisch 
onderzoeksmateriaal betreffende 
jeugdbendes. Historisch gezien 
echter, speelden jeugdbendes een 
belangrijke rol in diverse 
theorieen over criminaliteit en 
delinquentie. De auteur behandelt 
een aantal theoretische benade-
ringen van het verschijnsel jeugd-
bendes. Aan de orde komen de 
'Chicago School', de jeugdbendes 
als cultureel verschijnsel, de 
'strain theory', de sociale controle-
theorie en de labeling theorie. Het 
artikel wordt besloten met aanbe-
velingen voor vender onderzoek. 
In jeugdbende-onderzoek zou 
aandacht moeten worden besteed 
aan de relatie tussen etniciteit en 
bende-gedrag, aan de historische 
ontwikkeling van jeugdbendes, 
aan de effecten van diverse 
punitieve en (weinig voorko-
mende) niet-punitieve reacties op 
gewelddadigheid in bendeverband 
en aan de rol van bendes in 
gevangenissen. 
Met literatuuropgave. 
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de andere leeftijdscategorieen 
kwamen hier nog bij: delin-
quentie, arbeidsproblemen en over 
het geheel genomen antisociaal 
gedrag. Uit het onderzoek blijkt 
dat agressie slechts een element is 
van een algemene neiging tot 
antisociaal gedrag. Dit begint in 
de jeugd, loopt door tot in de 
volwassenheid en varieert alleen 
per leeftijdsgroep in uitings-
vormen. Voorspellen van agressief 
gedrag is volgens de auteur niet zo 
moeilijk. Onderzoek op dit gebied 
zou echter gevolgd moeten 
worden door het ontwikkelen van 
goede preventietechnieken. 
Met literatuuropgave. 



13 
Klepper, S., D. Nagin 
Tax compliance and perceptions 
of the risks of detection and 
criminal prosecution 
Law and society review, 23e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 209-234 

De bedoeling van de auteurs is de 
vraag te beantwoorden hoe de 
handhaving van de belastingwet-
geving de percepties modelleert 
van de belastingbetaler inzake 
pakkans en bestraffing van regel-
overtredend gedrag en hoe regel-
overtredend gedrag beInvloed 
wordt door deze percepties. Aan 
het onderzoek werkten 163 
managers uit profit en non-profit 
bedrijven mee. De vragenlijst 
betrof het belastingontwijkend 
gedrag van een denkbeeldige 
belastingbetaler. Aan de hand van 
enkele gegevens moesten de 
respondenten inschattingen maken 
van de kansen op ontdekking en 
vervolging. Ook moesten zij 
aangeven hoe zij zouden handelen 
in een dergelijke situatie. De 
auteurs toetsten hun hypothesen 
omtrent samenhangen tussen 
wetshandhaving, perceptie en 
gedrag met behulp van multiva-
riate analyse. De auteurs vonden 
sterke aanwijzingen voor een 
afschrikkend effect van 
handhaving op perceptie. Het 
belangrijkste onderzoeksresultaat 
is in hun ogen de krachtige 
afschrikkende werking van straf-
rechtelijke vervolging. 
Met literatuur. 

14 
Paternoster, R. 
Absolute and restrictive deter-
rence in a panel of youth 
Social problems, 36e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 289-309 

In dit onderzoek naar het 
afschrikkingseffect van te 
verwachten sancties wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 
absolute (de angst voor 

bestraffing) en restrictieve (de 
angst voor juridische sancties) 
afschrikking. Empirische gegevens 
over vier kleinere vergrijpen 
(marihuanagebruik, alcoholge-
bruik, kleine diefstallen en vanda-
lisme) bij een groep scholieren (N 
= 1,478) geven aan dat percepties 
omtrent de ernst van de straf noch 
met absolute, noch met restrictieve 
afschrikking samenhangen. De 
gedachte, dat het ervan overtuigd 
zijn te worden gestraft, als 
absolute afschrikking werkt, vond 
enige steun in dit onderzoek, in 
ieder geval bij de aanvang van het 
delinquent gedrag. Een gecensu-
reerd regressiemodel (tobit) wees 
tenslo.tte uit, dat het risico op 
straffen weliswaar een belangrijke, 
maar niet de belangrijkste, factor 
was bij het verklaren van de 
frequentie van het meedoen aan 
het plegen van kleine criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

- 15 
Cooke, D.J. 
The Barlinnie special unit 
Prison service journal, nr. 75, 
1989, pp. 12-17 

In het Schotse Barlinnie is in 1973 
een 'special unit' opgezet. Deze 
penitentiaire afdeling is bestemd 
voor gewelddadige, zeer langge-
strafte gedetineerden die in 
normale penitentiaire inrichtingen 
niet zijn te handhaven. 
Kenmerkend voor de eenheid is 
de ontspannen, niet-antagonis-
tische verhouding tussen 
personeel en gedetineerden, de 
grote mate van autonomie die de 
gedetineerden er hebben en de 
aandacht die in de groepsactivi-
teiten wordt gegeven aan het 
verbaal uiten en daarmee kanali-
seren van agressieve gevoelens en 
gedachten. Vanaf het begin van de 
eenheid verbleven daar 30 gedeti- 
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neerden. In een studie is het effect 
van een verblijf op de eenheid 
geevalueerd. De auteur heeft 
daarbij vooral gebruik gemaakt 
van geregistreerde gegevens 
omtrent misdragingen tijdens de 
detentie. Uitgaande van de 
frequentie van gewelddadig 
gedrag voorafgaande aan de 
plaatsing op de speciale afdeling 
kon worden becijferd dat tijdens 
het verblijf 105 maal agressie 
tegen andere personen zou hebben 
moeten plaatsvinden; in werke-
lijkheid kwam zulk agressief 
gedrag echter maar 2 maal voor. 
Een zelfde patroon werd gecon-
stateerd voor geweiddadig gedrag 
dat niet tegen personen was 
gericht. Ook na verplaatsing van 
Barlinnie naar een normale gevan-
genis bleek het agressie-niveau 
tegen personen lager te liggen dan 
daarvoor. Dit opvallend positieve 
effect wordt door de auteur toege-
schreven aan het regiem van de 
eenheid. 
Met literatuuropgave. 

16 
Drost, T.R., J.Ph. Eggiok 
Beveiliging, behandeling en 
proportionaliteit 
Delikt en delinkwent, 19e jrg., 
nn 5, 1989, pp. 391-406 

In een onderzoek onder 142 
TES-patienten die in de 
Groningse Van Mesdagkliniek 
hadden verbleven, is nagegaan in 
hoeverre bij de invrijheidstelling 
drie belangrijke doelstellingen van 
de TBS waren bereikt. De eerste 
doelstelling betrof de proportiona-
liteit tussen delict en sanctie. Het 
bleek dat elk van de in het 
onderzoek onderscheiden delicts-
categorieen bij vrijlating dispro-
portioneel tang gedetineerd was 
geweest. De tweede onderzochte 
doelstelling was de korte termijn 
beveiliging. Hiermee wordt 
bedoeld de mate waarin 
TBS-patienten tijdens hun verblijf 

of tijdens verlof uit de inrichting 
ernstige delicten plegen. 
Gedurende de 500 detentiejaren 
waar de 142 patienten in de 
onderzoeksgroep goed voor 
waren, werden slechts 19 ernstige 
delicten gepleegd; dit ondanks de 
naar schatting 8000 legale 
detentie-onderbrekingen waarvan 
bij de gehele onderzoeksgroep bij 
elkaar genomen sprake was 
geweest. Het blijkt dat vooral 
uitgebroken TBS-patienten een 
verhoogd veiligheidsrisico 
opleveren. In termen van de derde 
doelstelling, nl. de beveiliging op 
de lange termijn, kan het 
TBS-verblijf doorgaans positief 
worden beoordeeld. Bij slechts 
13% van de ontslagen 
TBS-patienten was de inrich-
tingsstaf pessimistisch over de te 
verwachten recidive. 

17 
Kelk, C. 
De beperkte betekenis van grand-
reehten in de strafexecutie 
Delikt en delinkwent, I9e jrg, 
nr. 6, 1989, pp. 573-588 

Steeds meer hebben de afgelopen 
jaren de beginselen van de rechts-
staat betekenis gekregen voor de 
strafexecutie. Tot de Tweede 
Wereldoorlog zijn algemene 
grondrechten in de detentiesituatie 
nauwelijks erkend. Ook na de 
Tweede Wereldoorlog is deze 
erkenning langzaam verlopen. Het 
heeft tot 1977 geduurd voordat het 
beklagrecht van gedetineerden 
werd ingevoerd. De gedetineerde 
in een Nederlandse penitentiaire 
inrichting heeft thans verschil-
lende mogelijkheden zich op de 
gelding van grond- en andere 
fundamentele rechten te beroepen. 
In de eerste plaats is daar het al 
eerder genoemde beklag- en 
beroepsrecht, dat betrekking heeft 
op iedere schending van de 
rechten die door de gedetineerde 
aan de in de inrichting geldende 
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voorschriften kunnen worden 
ontleend. Daarnaast is er het kort 
geding. Daarvan kan gebruik 
worden gemaakt wanneer het 
beklag- en beroepsrecht is uitge-
werkt dan wet ontoereikend is. De 
Europese Commissie voor de 
rechten van de mens tenslotte, 
voorziet in een procedure die 
uitsluitend mogelijk is als alle 
nationale rechtsmiddelen zijn 
uitgeput. De rechten van gedeti-
neerden zijn in internationaal 
verband door de VN vastgelegd in 
de 'Standard Mimimum Rules for 
the Treatment of Prisoners'. Deze 
werden in 1973 afgestemd op de 
Europese situatie. In 1987 werden 
deze 'European Prison Rules' 
herzien. 

18 
Kratcoski, P.C., G.A. Pownall 
Federal bureau of prisons 
programming for older inmates 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
2, 1989, pp. 28-35 

De bevolking van de Verenigde 
Staten vergrijst. Ook binnen het 
gevangeniswezen is deze trend 
merkbaar. Het percentage gedeti-
neerden van 50 jaar en ouder 
bedraagt thans al 12% en zal in 
het begin van de volgende eeuw 
zijn gestegen tot 16%. Verschil-
lende oorzaken kunnen worden 
genoemd waarom juist ouderen 
delicten plegen: geestelijke 
aftakeling, alcoholmisbruik, het 
toegenomen isolement waarvan 
vooral na pensionering sprake is, 
en het onvermogen juist om te 
gaan met spanningen. Bezien we 
uitsluitend de federale gevange-
nissen, dan blijkt dat meer dan 
30% van de gedetineerden ouder 
dan 50 jaar hartklachten heeft of 
een te hoge bloeddruk. Dat komt 
mede omdat in het algemeen de 
medische toestand van gedeti-
neerden beduidend minder is dan 
die van leeftijdsgenoten in de vrije 
samenleving. Het federale 

penitentiaire stelsel kent geen 
afzonderlijke inrichtingen voor 
ouderen en die zullen er ook niet 
komen. Wel is er in de peniten-
taire inrichting Fort Worth een 
speciale medische eenheid met 
147 plaatsen die vooral wordt 
bevolkt door hulpbehoevende 
oudere gedetineerden. De opzet 
van deze medische eenheid wordt 
in het artikel nader beschreven. 
Het ligt in de bedoeling om in de 
toekomst meer van dergelijke 
speciale medische eenheden op te 
zetten, gekoppeld aan bestaande 
inrichtingen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Mackenzie, D.L., J.W. Robinson 
e.a. 
Long-term incarceration of 
female offenders 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 2, 1989, pp. 223-238 

Onder 141 vrouwelijke gedeti-
neerden in de vrouwengevangenis 
van Louisiana is een onderzoek 
verricht naar de wijze waarop men 
de detentie ervaart. Daarbij zijn 
drie categorieen gedetineerden 
vergeleken: gedetineerden met een 
korte detentie, gedetineerden aan 
het begin van een lange detentie 
en gedetineerden die al een lange 
detentie achter de rug hadden. 
Met behulp van een schriftelijke 
vragenlijst is onder meer vastge-
steld in hoeverre deze categorieen 
verschilden in demografische 
kenmerken en in termen van hun 
criminele voorgeschiedenis. In dit 
opzicht werden slechts weinig 
verschillen geconstateerd. In de 
vragenlijst werd vooral aandacht 
besteed aan de problemen die 
men met de detentie ervaart en de 
wijze waarop men zich daaraan 
aanpast. In het algemeen waren 
pas binnengekomen gedetineerden 
meer bezorgd over hun veiligheid 
en vaker lid van zg. pseudo-
gezinnen. Dit zijn sociale groepen 
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die gedetineerden onderling 
vormen en waarbij een rolver-
deling zoals in het gezin wordt 
nagebootst. Gedetineerden die al 
een lange detentie achter de rug 
hadden klaagden vaker over hun 
detentie-omstandigheden. 
Verveling, het missen van 
bepaalde gemakken en het gebrek 
aan mogelijkheden waren de 
voornaamste klachten. Opvallend 
is dat de groepen onderling niet 
verschilden in de mate waarin 
men zich zorgen maakte en 
aanpassingsproblemen ervaarde. 
Met literatuuropgave. 

20 
Marie, H.J.C. van 
Afzondering binnen tbs-inrich-
tingen 
Proces, 68e jrg., nr. 7/8, 1989, 
pp. 185-196 

De laatste tijd staat het 
gedwongen toedienen van 
(dep6t)medicatie bij personen met 
een psychiatrische aandoening ter 
discussie, omdat gedwongen 
behandeling niet geoorloofd is en 
het voortduren van feitelijke 
gevaarlijkheid niet altijd 
voldoende te onderbouwen is. Het 
gebruik van de maatregel van de 
afzondering komt weer meer in de 
belangstelling als alternatief om 
(recidiverende) gevaarvolle 
situaties te beeindigen of te 
voorkomen. De auteur tracht een 
referentiekader te bieden bij het 
gebruik van deze maatregel. 
Daarbij wordt (noodgedwongen) 
gebruik gemaakt van vooral 
Amerikaans materiaal. GesteId 
wordt dat afzondering een poging 
moet zijn om de kwaliteit van de 
interacties van de afgezonderde te 
verbeteren door ze meer selectief 
te gebruiken. Het is belangrijk dat 
personeel zoveel mogelijk bij de 
afgezonderde blijft en hem niet 
laat vallen. De winst, behaald in 
zo'n afzonderingsperiode, zal 
alleen behouden kunnen blijven 

als er continuiteit is in de 
gesprekken voor, tijdens en na de 
afzondering. Afzondering moet 
geIntegreerd worden in de overige 
inrichtingsactiviteiten en moet 
rechtspositioneel goed geregeld 
worden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Sullivan, H.J. 
Privatization of corrections and 
the constitutional rights of 
prisoners 
Federal probation, 53e jrg., nr. 

2, 1989, pp. 36-42 
In de Verenigde Staten wordt in 
de discussie omtrent privatisering 
van penitentiaire inrichtingen 
doorgaans aangenomen dat 
gedetineerden in particuliere 
inrichtingen dezelfde grondwette-
lijke bescherming genieten als 

gedetineerden in door de overheid 
geleide inrichtingen. Volgens de 
auteur is dat echter nog maar de 
vraag. Dit hangt onder meer af 
van de mate waarin de overheid 
greep heeft op de private 
inrichting. Recente uitspraken van 
het Arnerikaanse Hooggerechtshof 
wijzen erop dat voorzover private 
penitentiaire ondernemingen 
vrijheid van handelen hebben, de 
grondwettelijke rechten waarop 
gedetineerden zich kunnen 
beroepen kunnen worden omzeild. 
Naarmate de overheid greep heeft 
op het handelen van private 
penitentiaire inrichtingen zal zij 
ook aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor ongrondwettelijke 
detentie-omstandigheden. Al met 
at moet de overheid bijzonder 
attent zijn bij het verlenen van 
handelingsvrijheid aan private 
ondernemingen in het peniten-
tiaire veld. Op hun beurt dienen 
verdedigers van de rechten van 
gedetineerden bedacht te zijn op 
de mogelijkheid dat de overheid 
bewust gebruik maakt van privati-
sering om grondwettelijke belem- 
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meringen voor een specifieke 
behandeling van gedetineerden te 
omzeilen. 

22 
Swaaningen, R. van 
De bajes-bezetenheid van justitie 
en het weerwerk van de 
Coornhert-liga 
Proces, 68e jrg., nr. 9, 1989, pp. 
248-257 

De Coornhert-liga heeft in de 
recent uitgebrachte bundel 
`Bezeten van de Bajes' haar 
standpunt contra de sterke 
uitbreiding van de detentiecapa-
citeit uiteengezet. De auteur 
analyseert de verschillende 
bijdragen aan deze bundel. Aller-
eerst wordt vastgesteld dat de 
sterke groei van het aantal gedeti-
neerden geen gevolg is van een 
toename van het aantal opgelegde 
vrijheidsstraffen, maar van het 
langer worden daarvan. De vraag 
is waar die neiging tot langer 
straffen vandaan komt. In de 
bundel wordt hierbij gewezen op 
de opbloei van het vergeldings-
denken en van een nieuwe beveili-
gings-ideologie. Wat het laatste 
betreft gaat het om een uit de 
Verenigde Staten overgewaaide 
trend om door zg. 'selective 
incapacitation' gevaarlijk geachte 
groepen maatschappelijk uit te 
schakelen. De diepere achtergrond 
hiervan moet worden gezocht in 
onveiligheidsgevoelens in de 
samenleving die worden gevoed 
door een meer algemene onvrede 
met de maatschappelijke situatie. 
Als bij dit alles wordt gevoegd dat 
de vrijheidsstraf beschadigende 
effecten heeft op degenen die haar 
ondergaan, is duidelijk dat de 
vrijheidsstraf teruggedrongen 
dient te worden. Vervolgens wordt 
het standpunt van de 
Coornhert-liga diffuser. Over een 
duidelijk alternatief voor de 
gevangenisstraf is men het intern 
niet eens. 

23 
Wiederholt, I.C. 
Psychiatrisches Behandlungspro-
gramm far Sexualtater in der 
Justizvollzugsanstalt Miinchen 
Zeitschrift far Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 38e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 231-237 

Par. 65 StGB regelt de 
mogelijkheid misdadigers met 
zware persoonlijkheidsstoringen 
en seksuele delinquenten te 
behandelen. De bevindingen, 
opgedaan in de sociaal-therapeu-
tische afdeling voor seksuele 
delinquenten van de gevangenis te 
Manchen, worden in dit artikel 
beschreven. In totaal werden in de 
afgelopen 9 jaar 87 personen in 
het behandelingsprogramma 
opgenomen. Bij 70 van hen 
werden de resultaten nader onder-
zocht. Bij 12 delinquenten vond 
geen behandeling plaats resp. 
werd de behandeling afgebroken. 
De gemiddelde behandelingsduur 
bedroeg 9-11 maanden. Tegen-
woordig worden de meeste 
patienten 1 a 2 jaar behandeld. De 
ervaring heeft geleerd, dat kortere 
perioden nutteloos zijn en langere 
het risico op regressietendensen in 
vroegere denk- en gedragspa-
tronen verhogen. Recidive werd 
het meest geconstateerd bij exhibi-
tionisten en homoseksuele 
pedofielen. Beide groepen 
herkennen hun eigen agressieve 
impulsen niet en leren deze 
nauwelijks op sociaal adequate 
wijze niet-seksueel te kanaliseren. 
De minste recidive werd geconsta-
teerd bij seksuele geweldsdelin-• 
quenten. Deze groep bezit niet de 
oncorrigeerbare afweermecha-
nismen die exhibitionisten en 
homoseksuele pedofielen vertonen 
en heeft normaal gesproken de 
sterkste motivatie voor een 
therapie. Geconstateerd kan 
worden, dat tenminste een poging 
tot therapie gerechtvaardigd is, 
waarbij het wel van belang is de 
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juiste patienten hiervoor uit te 
zoeken. Intramurale behandelings-
mogelijkheden voor seksuele 
delinquenten worden aanbevolen, 
niet in de laatste plaats om het 
Iced van potentiele slachtoffers te 
voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

24 
Erez, E. 
Gender, rehabilitation and 
probation decisions 
Criminology, 27e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 307-327 

Uit verschillende eerdere crimino-
logische onderzoeken kwam naar 
voren dat vrouwen op diverse 
momenten in het strafrechtelijk 
systeem anders worden behandeld 
dan mannen: met name voor en 
bij de strafrechtelijke uitspraak 
worden zij minder hard 
aangepakt. De onderhavige studie 
richt zich op de differentiele 
benadering van maatschappelijk 
werk(st)ers ten opzichte van 
vrouwelijke en mannelijke 
clienten in het kader van een 
voorlopige veroordeling. Van een 
random steekproef van 500 
voorlopig veroordeelden in de 
periode 1983-1987 werden de 
dossiers nagetrokken op de 
volgende gegevens: aanvankelijke 
inschatting van de (behande-
lings)behoefte van de client door 
de maatschappelijk werk(st)er, 
aanvankelijke inschatting van 
recidive-risico en de inschattingen 
hiervan op herhaalde momenten 
tijdens de toezichtsperiode. De 
inschatting van de behoefte aan 
behandeling werd als onathanke-
lijke variabele gekozen om de 
hypothese te roetsen dat tradi-
tionele opvattingen over de rol 
van vrouwen en mannen in de 
samenleving en e.v. disfunctio-
neren hierin een rol spelen bij 

beslissingen over een nodig 
geachte behandeling. Sekse-
gebonden verwachtingen blijken 
inderdaad van invloed op beslis-
singen tijdens de toezichtperiode: 
bij vrouwelijke clienten richt men 
zich bijv. meer op het functio-
neren in het gezin en andere 
relatienetwerken maar wordt het 
vinden van werk niet belangrijk 
geacht, bij mannelijke clienten 
stelt men veel meer het vinden van 
werk en voorkoming van recidive 
als doel. Op deze manier wordt er 
dus meegewerkt aan het in stand 
houden van de traditionele rolpa-
tronen. Het aanstellen van meer 
vrouwelijke maatschappelijk 
werkenden biedt hiervoor geen 
oplossing omdat de differentiele 
benadering evenzeer door 
vrouwen als door mannen wordt 
toegepast. 

Met literatuuropgave. 

25 

Hamm, M.S., J.L. Sehrink 

The conditions of effective imple-
mentation 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 2, 1989, pp. 166-182 

Na de positieve bestudering van 
reclassering en resocialisatie in de 
jaren zestig, lijkt het tij nu 
gekeerd. De auteurs stellen dat Cr 
voor succesvolle resocialisatiepro-
gramma's twee basisvoorwaarden 
zijn: steun van de autoriteiten en 
steun binnen de instellingen. 
Blijkens een in 1986 gehouden 
enquete bestaat Cr bij de wetge-
vende macht nog altijd een 
positieve houding t.a.v. resociali-
satie. Binnen de instellingen lijkt 
er zowel bij de staf als de gevan-
genen scepsis te zijn ontstaan. 
Hiervoor worden enkele verkla-
ringen genoemd. Vervolgens 
beschrijven de auteurs een 
'handleiding', om ook onder niet 
optimale omstandigheden een 
resocialisatieprogramma kans van 
slagen te geven. Deze houdt o.m. 
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in: kleine, controleerbare stappen; 
nadruk op de `pijn' van de gevan-
genschap, zorgen voor voldoende 
materiele en personele steun 
binnen en buiten de instelling. 
Onontbeerlijk en essentieel blijven 
te alien tijde motivatie en 
idealisme van de staf van de 
instellingen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Shaw, R. 
The probation service in a flawed 
justice system 
Probation journal, 36e jrg., nr. 
1,1989, pp. 5-11 

Veel van de druk die wordt 
ervaren door de reclassering in 
Engeland en Wales en de kritiek 
die wordt geleverd op het functio-
neren ervan, wordt veroorzaakt 
door structurele barsten in het 
strafrechtssysteem. Dit heeft 
geleid tot inconsistent beleid, 
waarbij de schade telkens weer 
zoveel mogelijk beperkt moet 
worden. Het budget van Engeland 
en Wales van zo'n vijf biljoen 
pond wordt grotendeels besteed 
aan het opsporen, straffen en 
veroordelen van de relatief kleine 
groep overtreders die onder de 
officiele aandacht komen. Daarbij 
wordt een steeds groter deel van 
de bevolking `opgesloten' op enig 
moment in hun leven. Van alle 
gevangenis'opnames' is 20% voor 
het niet betalen van boetes. Een 
andere belasting van het gevange-
niswezen is de `strafcultuue met 
grote verschillen in de arrondisse-
menten. Politieke maatregelen 
lijken wel eens door de rechter-
lijke macht getorpedeerd te 
worden: sinds 1984 neemt de 
lengte van de straffen toe, terwijl 
de overheid maatregelen nam om 
de daadwerkelijk in de gevangenis 
doorgebrachte tijd te beperken. 
De interesse in alternatieve 
sancties is bij de diverse recht-
banken zeer gering. De uitdaging 
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zal er in liggen een systeem te 
ontwikkelen waarbij de recht-
banken verantwoording schuldig 
zijn aan een extern instituut, 
onafhankelijk van de overheid en 
van de politici 'van de dag'. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

27 
Haggerty, K.P., E.A. Wells e.a. 
Delinquents and drug use: a 
model program for community 
reintegration 
Adolescence, 24e jrg., nr. 94, 
1989, pp. 439-456 

Veel jeuqddelinquenten komen uit 
families waarbinnen vaak 
conflicten voorkomen. Hun oplei-
dingsgraad is veelal laag en ze 
hebben vaak persoonlijke 
problemen. Daarnaast gebruiken 
velen van hen drugs. Behande-
lingsmethoden dienen zich te 
richten op het voorkomen van 
anti-sociaal gedrag na vrijlating, 
rekening houdend met deze risico-
factoren. Het artikel geeft een 
beschrijving van het ADAPT-
project. Dit is een demonstratie-
project, dat drieeneenhalf jaar 
duurt, gefinancierd door het 
'National Institute on Drug 
Abuse'. De doelstelling van het 
project is vierledig: vermindering 
van de kans om na vrijlating weer 
in kontakt te komen met jonge 
drugsgebruikers; doorbreken van 
het gedragspatroon van een drugs-
verslaafde; verminderen van 
criminele activiteiten; voorkomen 
dat na vrijlating weer de noodzaak 
zal ontstaan voor behandeling. 
Het programma richt zich op het 
aanleren van vaardigheden, die 
noodzakelijk zijn voor deelname 
aan de maatschappij. Het is 
gebaseerd op het sociaal ontwik-
kelingsmodel, waarin kennis over 
risicofactoren is geIntegreerd. 
Jongeren uit Echo Glen, een 

139 



tuchthuis in de staat Washington, 
nemen deel aan het project. Het 
betreft hier jongens en meisjes van 
elf tot achttien jaar. Zij krijgen 
sociale vaardigheidstraining, 
worden geassisteerd bij het 
ontwikkelen van een onder-
steunend netwerk en nemen deel 
aan sociale activiteiten om de 
terugkeer naar de maatschappij te 
vergemakkelijken. Tevens biedt 
het project een unieke, uitgebreide 
nazorg. 
Met literatuuropgave. 

28 
Joutsen, NI. 
From theory to research to policy: 
nordic developments in the 
prevention and control of juvenile 
crime 
Eurocriminology, 2e jrg., 1988, 
pp. 115-127 

In Scandinavie is er veel contact 
tussen onderzoekers op het terrein 
van de criminologie en beleids-
makers. Ook is er veel interna-
tionale samenwerking tussen 
onderzoekers uit de verschillende 
Scandinavische landen, gesteund 
door de 'Scandinavian Research 
Council for Criminology'. De 
auteur gaat in op de criminaliteit 
(relatief stabiel) en het criminali-
teitsbeleid (meer nadruk op 
schuld, rechtsgelijkheid en 
proportionaliteit van sancties dan 
op de persoonlijke situatie van de 
dader) in deze landen. Vervolgens 
komen een aantal Scandinavische 
onderzoeken aan de orde, 
waaronder voorbeelden van 
jeugddelinquentie-onderzoek 
betreffende de criminogene 
invloed van werkloosheid, drugs-
gebruik, jeugdbendes en etniciteit 
en minoriteit. Het artikel wordt 
besloten met de veronderstelling 
dat in de toekomst meer 
onderzoek zal worden gedaan op 
het terrein van de locale criminali-
teitspreventie. 
Met literatuuropgave. 

29 
Widom, C.S. 
Child abuse, neglect, and violent 
criminal behavior 
Criminology, 27e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 251-271 

Een groot aantal studies onder-
steunt de hypothese van de 
geweldscyclus. Methodologische 
problemen verhinderen echter het 
trekken van lange termijn 
conclusies naar aanleiding van 
verwaarlozing in de kindertijd. De 
studie van Widom had tot doel na 
te gaan in hoeverre mishandelde 
en verwaarloosde kinderen 
betrokken raken bij gewelddadig 
crimineel gedrag gedurende hun 
jeugd en als volwassene. Een 
onderzoeksgroep van 908 in hun 
kindertijd mishandelde personen 
werd gevormd en ter vergelijking 
een groep van 667 personen die 
niet waren mishandeld. Bij beide 
groepen werden vervolgens de 
justitiele gegevens nagetrokken. 
De uitkomsten wijzen op een 
significant hoger risico voor in 
bun kindertijd mishandelde 
personen om als volwassene een 
strafblad te krijgen en voor 
mannen in het bijzonder een 
strafblad met geweldsdelicten. Het 
is echter niet zo dat dat onvermij-
delijk is. De meerderheid (71%) 
heeft geen strafblad. De oorspron-
kelijke hypothese zou dan ook 
nader gepreciseerd moeten 
worden, aldus de auteur. Ook 
wijst zij erop dat als gevolg van 
het feit dat gebruik is gemaakt van 
officiele geregistreerde gegevens, 
niets gezegd kan worden over 
eventuele protectieve factoren. 
Nader onderzoek daaromtrent is 
gewenst. 
Met literatuuropgave. 
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Politie 

30 
Couzijn, J.C.M. 
Misdaadanalyse en strategiebe-
paling 
Het tijdschrift voor de politie, 
51e jrg., nr. 7, 1989, pp. 326-331 

Misdaadanalyse is het opsporen 
en inzichtelijk maken van 
verbanden tussen criminaliteitsge-
gevens en andere relevante 
gegevens met het oog op de 
praktijk van politie en justitie. 
Menselijke waarneming is 
subjectief en vaak afhankelijk van 
de maatschappelijke positie van 
de waarnemer. Bij misdaadanalyse 
is het belangrijkste onderscheid 
het onderscheid naar doel tussen 
operationele en strategische 
misdaadanalyse. Een bekend 
misverstand is dat misdaadanalyse 
is gereserveerd voor de zware, 
vaak georganiseerde criminaliteit. 
Als de mogelijkheden van 
misdaadanalyse goed tot ontwik-
keling komen en worden ingebed 
in de bestaande structuur en 
cultuur van de politie-organisatie 
en in de besluitvormingskanalen 
van justitie en bestuur, zitten er 
aan deze informatietechniek sterke 
kanten. Tot de randvoorwaarden 
van misdaadanalyse behoren een 
afgewogen privacy-beleid, een 
ombuiging van casusgericht naar 
beleidsgericht denken en een 
afstemming van de auto-
matisering bij politie en justitie. 
Voor de toekomst voorziet de 
auteur dat er meer misdaad-
analyse zal komen bij bijzondere 
opsporingsdiensten en in het 
bedrijfsleven. Tevens zullen inter-
nationale samenwerkingsver-
banden gestalte krijgen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Emmerik, J. van 
Onderzoek bij Rijkspolitie naar 
functie groepscommandant 

Algemeen politieblad, 138e jrg., 
nr. 14, 1989, pp. 315-322 

De onderzoeker stelt twee vragen 
centraal: hoe ziet de functie van 
groepscommandant bij de rijkspo-
litie eruit en wat zijn de ervaren 
problemen daarin en de reacties 
daarop. Met een schriftelijke 
enquete werd informatie 
verzameld bij 113 groepscomman-
danten en 550 functionarissen in 
hun werkomgeving. Op grond van 
de reacties kan de functie in ruime 
zin worden omschreven als: de 
zorg voor het intern functioneren 
van de groep, het in de gaten 
houden van en vormgeven aan 
doelstellingen van de groep, het 
verzorgen van contacten met de 
omgeving van de groep en het 
zonodig bijspringen in de 
dagelijkse uitvoering van het 
politiewerk. Probleemaspecten 
kunnen worden ondergebracht in 
vier categorieen: de duidelijkheid 
van de functie-inhoud wordt door 
eenderde van de respondenten 
niet voldoende geacht, een 
meerderheid heeft problemen in 
de relaties met de districtcom-
mandant en/of ondergeschikten, 
de spanningen t.g.v. de werkdruk 
lopen soms zeer hoog op en zijn 
soms moeilijk met anderen binnen 
de werkomgeving te bespreken en 
een groot aantal zou meer 
opleiding willen ontvangen (bijv. 
wat betreft de leidinggevende kant 
van het werk). M.b.t. de functiebe-
leving stelt de onderzoeker dat 
hierin typische problemen van het 
middenkader terug te vinden zijn. 
Op grond van de resultaten doet 
de auteur een aantal concrete 
suggesties om de positie van de 
groepscommandant te verbeteren. 

32 
Fijnaut, C. 
Het justitiele politieoptreden in 
het licht van het EVRM 
Delikt en delinkwent, 19e jrg., 
nr. 6, 1989, pp. 525-553 
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De laatste jaren is het justitiele 
politie-optreden in allerhande 
opzichten enorm in beweging 
(telefoontap, infiltratie, deals, 
etc.). Dit is geen typisch Neder-
landse aangelegenheid, maar 
speelt zich meer en meer in een 
internationaal kader af. Sedert de 
recente uitspraak van het 
Europese Hof in de zaak-Brogen, 
ondervinden de Nederlandse 
politic en haar omringende justi- 
tiele autoriteiten echt aan den lijve 
wat het wil zeggen dat het 
Europese Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de fundamentele 
Vrijheden (EVRM) in ons land 
een directe werking heeft. Deze 
speciale atlevering van Delikt en 
delinkwent (200 jaar declaration) 
is een uitgelezen plaats om het 
justitiele politie-optreden, zoals 
dat in Nederland min of meer 
wettelijk is georganiseerd, eens in 
zijn geheel in het licht van het 
EVRM te beschouwen. In diverse 
andere landen zijn omtrent dit 
onderwerp de laatste tijd studies 
verschenen. Het ligt dan ook voor 
de hand dat de auteur aansluiting 
zoekt bij deze publikaties, daar 
waar het gaat om de aanpak van 
een vergelijking tussen het EVRM 
en (de regeling van) het justitiele 
politie-optreden in ons land. De 
belangrijkste hedendaagse compo-
nenten van dat optreden vormen 
het uitgangspunt van de verge-
lijking, nl. verschillende vormen 
van informatief onderzoek en 
opsporingsmethoden en de 
aanhouding, voorgeleiding en 
inverzekeringstelling van de 
verdachten. Aan het einde van 
zijn betoog brengt de auteur de 
gedachte naar voren, dat er nu 
eens echt werk van zou moeten 
worden gemaakt om de relevante 
bepalingen van het EVRM en de 
bijbehorende jurisprudentie van 
de ECRM en het EHRM te incor-
poreren in het politiebeleid en de 

politie-opleiding. 
Met literatuuropgave. 

33 
Cordner, G.W. 
Police agency size and investi-
gative effectiveness 
Journal of criminal justice, I7e 
jrg., nr. 3, 1989, pp. 145-155 

Binnen het Amerikaanse politie- 	• 
bestel bestaan relatief weinig grote 
korpsen en veel kleine. De 
meningen over een eventueel 
grotere effectiviteit van hetzij 
grotere hetzij kleinere korpsen 
lopen uiteen. Ook de resultaten 
van eerdere onderzoeken zijn 
verschillend, mede doordat het 
begrip effectiviteit moeilijk 
meetbaar is. Uit de Uniform 
Crime Reports, die jaarlijks door 
de FBI worden gepubliceerd, 
blijkt dat hoe groter de bevol-
kingsdichtheid van een gebied des 
te kleiner het ophelderingsratio, 
maar het is de vraag of bevol-
kingsdichtheid en korpsgrootte als 
eenzelfde variabele mogen worden 
gezien. De schrijver onderzocht 
het verband tussen een aantal 
omgevings- en organisatieken-
merken van 84 korpsen in de staat 
Maryland en het percentage 
opgehelderde delicten. Hoewel 
ook in deze studie bij een 
bivariate analyse een (zwak) 
negatief verband tussen 
korpsgrootte en ophelderingsratio 
naar voren kwam, verdween het 
verband bij multivariate analyses. 
Uit een regressie-analyse blijkt dat 
het gegeven iregio' (metropolitan 
of non-metropolitan) de belang-
rijkste bepalende factor is, met 
echter een differentieel effect: de 
grotere en zwaarder belaste 
korpsen hebben een hogere ophel-
deringsratio in de grote steden, 
maar juist een lagere in de 
kleinere steden en dorpen. Met 
behulp van de in dit onderzoek 
verzamelde gegevens, kan voor dit 
resultaat nog geen sluitende 
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verklaring worden gegeven. 
Met literatuuropgave. 

34 
Imbert, P. 
Management-planning, perfor-
mance and finance 
The police journal, 62e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 184-193 

In het kader van een goed functio-
nerend politie-apparaat staan drie 
begrippen centraal: planning, 
prestatie en financiering. De 
auteur beschrijft de stand van 
zaken hieromtrent bij de 
Londense politie, zonder 
overigens ergens concreet op in te 
gaan. Het doel van planning is 
prioriteiten te stellen, door middel 
van interne en externe consultatie, 
en daar de beperkte financiele 
middelen over te verdelen. Een 
zorgvuldige doorlichting van de 
verschillende afdelingen kan snel 
en efficient knelpunten aan het 
licht brengen, evenals speciale 
prioriteitsprojecten. Het meten 
van de prestatie blijft een moeilijk 
punt. De auteur acht in ieder 
geval de activiteit of het aantal 
verrichtingen, zoals 
processen-verbaal, geen goede 
maatstaf. Als de service niet kan 
worden gemeten kunnen daaren-
tegen toch wel de opvattingen van 
het publiek daarover worden 
vastgesteld. Wat betreft de 
financien spreekt de auteur zijn 
tevredenheid uit over een systeem 
met grotere autonomie in de 
geldverdeling binnen de afzonder-
lijke districten, dat onlangs in een 
aantal districten van Londen is 
ingevoerd. Ook de aanstelling van 
meer civiele werkkrachten bij de 
politie acht hij een gunstige 
ontwikkeling. 

35 
Oortmerssen, J.G.H. van 
Kansen op cultuurveranderingen; 
bevolkingsonderzoek voor de 
politie na PKP 

Het tijdschrift voor de politie, 
51e jrg., nr. 7, 1989, pp. 307-315 

De auteur houdt in dit artikel een 
nabeschouwing op het in 1987 
gehouden bevolkingsonderzoek in 
het kader van het projekt kwanti-
ficering politiewerk (PKP). Aller-
eerst worden de belangrijkste 
uitkomsten van dit onderzoek 
tegen het licht van de oorspronke-
lijke doelstellingen gehouden. 
Daarna wordt stilgestaan bij de 
mogelijke effekten die herver-
deling van menskracht bij de 
politie kan hebben op de veilig-
heidsbeleving van de bevolking in 
steden en op het platteland. 
Tenslotte wordt ingegaan op de 
rol van marktonderzoek voor de 
politie. Met behulp van markton-
derzoek zijn claims naar 
aanleiding van een hoge werkdruk 
te staven. 

36 
Simms, B.W., E.R. Petersen 
The economics of criminal inves-
tigation in a municipal police 
force 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 3, 1989, pp. 199-224 

Onder crimineel onderzoek 
verstaan de auteurs het geheel van 
activiteiten uitgevoerd door 
eenheden van een politieorgani-
satie teneinde criminaliteit op te 
sporen, te rapporteren en te 
vervolgen. Het doel van het 
onderzoek was om effectiviteit en 
efficiency van de ingezette 
middelen te beoordelen aan de 
hand van een computersimulatie-
model. Het onderzoek was 
gebaseerd op gegevens betreffende 
zeventien delicten over de jaren 
1979 en 1980 van een stedelijke 
politie-organisatie in Ontario en 
interviews met betrokken functio-
narissen. De auteurs beschouwden 
crimineel onderzoek als een 
proces van informatieverwerking 
met een input en een output 
bestaande uit drie fasen: 
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waarneming, verwerking of 
besluitvorming en probleemop-
lossing. Hierbij werden 
waarschijnlijkheden ingeschat met 
behulp van een mathematisch 
model, waardoor produktie-
functies en marginale produktivi-
teiten konden worden berekend. 
De conclusie van de auteurs 
betreffende de samenhang tussen 
de zoeven genoemde drie fasen is 
dat opheldering van criminaliteit 
zeer beinvloed wordt door activi-
teiten tijdens de besluitvorming, 
wat minder door probleemoplos-
sende beslissingen en bijna niet 
door de waarneming. 
Met literatuuropgave. 

37 
Terrill, R.J. 
Organization of law enforcement 
in the Soviet Union 
Police studies, I2e jrg., nr. I, 
1989, pp. 18-24 

In het artikel wordt de historische 
ontwikkeling en de hedendaagse 
organisatie van de wetshand-
having in de Sovjet Unie 
uitgelegd. Sinds de Oktoberrevo-
lutie van 1917 kent de USSR twee 
politiemachten: de staatsveilig-
heidsdienst en de reguliere politie. 
De staatsveiligheidsdienst is 
ontstaan als de bijzondere 
commissie voor de bestrijding van 
de contrarevolutie en sabotage, de 
Cheka. Onder de wisselende 
bevelhebbers is deze dienst wel 
van naam maar niet van taak 
veranderd, thans heet zij de KGB. 
De KGB wordt gezien als het 
zwaard en schild van de commu-
nistische partij; spionage, 
subversie, terroristische activi-
teiten in binnen- en buitenland en 
een indringende controle op de 
sovjetburgers behoren tot haar 
voornaamste activiteiten. De KGB 
is onderverdeeld in verschillende 
directoraten met elk een eigen 
taak. De reguliere politic, de 
Militia, richt zich vooral op de 

openbare orde, preventie en 
opsporing van criminaliteit en de 
verkeersveiligheid. Ook is een 
belangrijk taakgebied het beheer 
en de controle van de paspoorten 
voor binnenlands gebruik, die 
iedere burger bij zich moet 
dragen. De Militia is zowel 
verantwoording verschuldigd aan 
de Minister van Binnenlandse 
Zaken als aan de lokale sovjet 
districtsbestuurders in het gebied 
waar zij werkt. Naast de KGB en 
de Militia bestaan er nog een 
aantal `troepen', onder de verant-
woordelijkheid van de Minister 
van Binnenlandse Zaken. Van een 
aantal van deze is de taak in het 
Westen bekend, zoals de grens-
troepen en de strafkamptroepen, 
maar van een aantal zijn deze 
nogal mysterieus. 
Met literatuuropgave. 

38 
Walsh, W.F., E.J. Donovan 
Private security and community 
policing: evaluation and 
comment 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 3, 1989, pp. 187-197 

In de VS kent men niet alleen de 
overheidspolitie maar ook pardon-
here politiekorpsen. Het aantal 
werknemers hierbij is zelfs drie 
maal zo groot als dat bij de 
overheidspolitie. De bevoegd-
heden zijn zeer ruim en gaan zelfs 
verder dan die van de overheids-
politie omdat de particuliere 
diensten niet onder dezelfde 
procedurele controle staan. Hun 
taak ligt vooral op het gebied van 
preventie en afschrikking. De 
onderzoekers gingen na in 
hoeverre de aanwezigheid van een 
particulier korps in een bepaalde 
buurt van Brooklyn, New York, 
de verrassend hoge mate van 
veiligheid in die buurt, Starrett 
City, kan verklaren. Starrett City 
is een woonbuurt, met een raciaal 
gemengde bevolking en vrij 
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toegankelijk voor iedereen. 
Terwijl de buurt gelegen is in een 
van de meest criminele gebieden 
van New York, is de criminaliteit 
er zeer gering. Het particuliere 
politiekorps is aangesteld door de 
woningbouwcorporatie en bestaat 
uit 59 personen op 20.000 
inwoners. Gegevens werden 
verkregen door middel van inter-
views met bewoners, de Starrett 
City politie en de New Yorkse 
overheidspolitie, door analyse van 
de dossiers en taakomschrijvingen 
en door observatie van de 
werkzaamheden. Op grond van 
alle gegevens tezamen kunnen de 
werkzaamheden worden 
omschreven als proaktieve crimi-
naliteitspreventie en dienstver-
lening. Door hun werkstijl is de 
politie in hoge mate in de samen-
leving geIntegreerd en wordt zij 
zeer gewaardeerd. De schrijvers 
concluderen dat de aanwezigheid 
van dit particuliere korps 
inderdaad in hoge mate aan de 
veiligheid van de buurt bijdraagt. 
Met literatuuropgave. 

39 
Hayeslip jr., D.W. 
Local-level drug enforcement: 
new strategies 
NIJ Reports, nr. 213, 1989, pp. 
2-7 

Sinds de invoering van de Anti 
Drug Bill in 1988 is men in de VS, 
naast de oude methoden, nieuwe 
strategieen gaan toepassen in de 
drugsbestrijding. Deze omvatten 
o.a. een hardere en meer inten-
sieve aanpak van de straathandel, 
probleem-georienteerd beleid en 
meer inzet van de burgerbe-
volking. De aanpak van de straat-
handel, voornamelijk die in crack, 
is erop gericht snel en met inzet 
van meer personeel plekken waar 
veel wordt gehandeld te lokali-
seren en schoon te vegen; 
wanneer de handel in huizen 
plaatsvindt kan de eigenaar 

worden gesommeerd het huis te 
ontruimen en kan, wanneer daar 
geen gehoor aan wordt gegeven, 
het huis in beslag worden 
genomen of zelfs worden 
afgebroken. Ook is de 
mogelijkheid tot in beslagname 
van met de handel samenhan-
gende goederen of winsten uitge-
breid. Een ander nieuwe 
mogelijkheid in het straatgebeuren 
is dat agenten zich voordoen als 
verkopers en in die hoedanigheid 
gebruikers arresteren. De 
probleem-georienteerde 
benadering houdt in dat de politie 
zelf objectieve gegevens i.v.m. de 
drugscriminaliteit verzamelt en 
analyseert om gebieden en 
groepen op te sporen die het 
meest bijdragen aan het drugspro-
bleem in het eigen werkgebied. De 
burger-georienteerde benadering 
houdt in dat burgers actiever bij 
het beleid en de bestrijding 
worden betrokken, bijv. door het 
opzeten van 'drugs-hotlines' en 
het druk uitoefenen op het beleid 
voor meer gevangenisplaatsen. Er 
zijn nog weinig kwantitatieve 
gegevens over de resultaten van 
deze nieuwe benaderingen en de 
resultaten tot nu toe spreken 
elkaar soms tegen. Wel zijn 
inmiddels in Birmingham, 
Alabama, en Oakland (California) 
en in Seattle grootschalige 
evaluatie-onderzoeken opgezet. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

40 
Johnson, V., H.R. White 
An investigation of factors 
related to intoxicated driving 
behavior among youth 
Journal of studies on alcohol, 
50e jrg., nr. 4, 1989, pp. 320-330 

Als deelonderzoek van het 
'Rutgers health and human devel-
opment Project', een longitudinale 
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studie naar het verkrijgen van 
allerlei gedragspatronen in New 
Jersey in 1979-1984, verzamelden 
de auteurs gegevens over factoren 
die een rot spelen bij het rijden 
ander invloed (van alkohol of 
marihuana) bij adolescenten. Zij 
ondervroegen daarvoor 556 
jongeren van 18 en 21 jaar m.b.v. 
zelfrapportagelijsten. De gegevens 
werden statistisch bewerkt. Enkele 
resultaten: de meerderheid van de 
ondervraagde jongeren heeft 
tenminste eenmaal na alkohol. of 
marihuanagebruik auto gereden. 
Een hoge consumptiefrequentie 
correleert sterk met het rijden 
onder invloed (meer dan de mate 
van gebruik). De sterkste predictor 
is het gebruik van alkohol of 
drugs als 'oplossing' van 
problemen. Geneigdheid om 
risico's te nemen is een sterke 

predictor, zowel vanwege het 
direkte effect als indirekt via 
consumptie-bij-problemen. De 
gegevens suggereren dat Cr een 
'probleem-gedrag-syndroom' 
bestaat, waarin zowel alhokol- en 
drugsmisbruik als risicovol 
autorijden zijn onder te brengen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Saltstone, R. 
Distinguishing driving while 
impaired (DWI) offenders from 
among alcoholics, criminals, and 
drunk drivers 
Criminal justice and behavior, 
I6e jrg., nr. 2,1989, pp. 211-222 

Dronken rijders onderscheiden 
zich van delinquenten en alcoho-
listen, maar ook van mensen die 
drinken en niet rijden. Omdat niet 
duidelijk is of de persoonlijk-
heidstypologieen van deze 
groepen uniek zijn, is het echter 
voorbarig Cr vanuit te gaan dat 
dronken rijders door een ander 
persoonlijkheidstype worden 
gekenmerkt dan delinquenten en 
alcoholisten. be auteur onder- 

42 
Wilks, J., V.J. Callan e.a. 
Parent, peer and personal deter- 
minants of adolescent drinking 
British journal of addiction, 84e 
jrg., nr. 6, 1989, pp. 619-630 

In dit Australische onderzoek 
worden de direkte en indirekte 
beinvloeding door ouders en 
leeftijdsgenoten op het alcoholge-
bruik van ado1escenten bekeken. 
106 adolescenten, hun ouders en 
beste vriend (van dezelfde sekse) 
werd gevraagd vragen te beant-
woorden over actueel en geschat 
drinkgedrag en over hun normen 
m.b.t. alkoholgebruik. Dit leverde 
via de zgn. pad-coefficienten-
analyse zeer veel gegevens op. 
Enkete daarvan worden hier 
genoemd: zowel ouders als 
leeftijdsgenoten hebben invloed 
op alkoholgebruik. Het patroon 
van de invloed is verschillend 
voor mannelijke en vrouwelijke 
adolescenten. De opvatting van 
mannelijke adolescenten over 
zichzelf als drinker had een 
positieve relatie met het drinken 
van hun beste vriend. Voor 
vrouwelijke adolescenten was de 
beste voorspeller van hun drink- 
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zocht daarom of dronken rijders 
onderscheiden kunnen worden 
van delinquenten en alcoholisten 
op 'alcohol-afhankelijkheid' en 	, 
een aantal persoonlijkheidsvaria-
belen. Aan 234 personen (alcho-
listen, gedetineerden, veroor-
deelde maar niet gedetineerde 
dronken rijders en gedetineerde 
dronken rijders) werd daartoe een 
vragenlijst voorgelegd. Dronken 
rijders blijken moeilijk te onder-
scheiden van alcoholisten en 
gedetineerden die niet wegens 
rijden onder invloed zijn veroor-
deeld, omdat de populatie van 
dronken rijders die van de andere 
groepen in een aantal opzichten 
overlapt. 
Met literatuuropgave. 



gedrag het idee hoeveel hun beste 
vriendin dronk en de normen van 
deze vriendin over drankgebruik. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

43 
Bangma, K. 
Met begrip en inzicht: over de 
bejegening van slachtoffers van 
seksueel geweld 
Ars Aequi, 38e jrg., nr. 7/8, 
1989, pp. 644-652 

In de discussie over slachtoffers 
van delicten nemen slachtoffers 
van zedenmisdrijven een 
bijzondere plaats in. Op de manier 
waarop politiemensen omgingen 
met deze slachtoffers werd in 
toenemende mate kritiek geuit, 
welke leidde tot politieke 
aandacht. De werkgroep `aangifte 
seksuele geweldsmisdrijven' werd 
ingesteld, bracht in 1981 rapport 
uit en deed voorstellen omtrent de 
inhoud van eenvormige richtlijnen 
voor de politie. Het rapport kreeg 
veel bijval, maar ook kritiek 
vanuit de politic. Vier jaar later 
kwamen de politieministers met 
een circulaire aan politic en 
justitie. In het onderhavige artikel 
wordt hieraan de nodige aandacht 
besteed. Vervolgens probeert de 
auteur zijn standpunt, dat de 
slachtoffers van seksueel geweld 
een bijzondere categoric vormen, 
te verduidelijken. Als 
uitgangspunt voor strafrechtstoe-
passing merkt de auteur aan: 
Islaarmate de afstand in de relatie 
tussen dader en slachtoffer kleiner 
is, zal in de afweging tussen het 
belang van het slachtoffer en het 
algemeen belang meer gewicht 
moeten worden toegekend aan de 
belangen van het slachtoffer'. 
Tenslotte bespreekt de auteur de 
problemen in het politieoptreden 
t.o.v. slachtoffers van seksueel 
misbruik en karakteriseert enkele 

eisen die gesteld moeten worden 
aan een politieambtenaar die een 
zedenzaak behandelt. De auteur 
hoopt met het onderhavige artikel 
duidelijk te maken, dat het op een 
zorgvuldige wijze omgaan met 
slachtoffers van seksueel misbruik 
meer moet inhouden dan een 
benadering gebaseerd op 
wetshandhaving alleen. 

44 
Garrett jr., F.L. 
Compensation to victims of crime 
in the United States and Great 
Britain 
The police journal, 62e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 211-221 

Schadevergoeding aan slachtoffers 
van misdrijven wordt pas sinds 
het midden van de jaren zestig op 
overheidsniveau geregeld. In dit 
essay wordt het beleid in de 
Verenigde Staten vergeleken met 
dat in Groot-Brittannie. In de 
Verenigde Staten regelt de VOCA 
(Victims of Crimes Act) aan welke 
programma's geld kan worden 
gegeven. Toekenning en 
uitvoering blijft in handen van de 
staten zelf. In Groot-Brittannie 
wordt het programma op 
nationaal niveau uitgevoerd door 
de CICB (Criminal Injuries 
Compensation Board). Om voor 
schadevergoeding in aanmerking 
te komen moet in beide landen 
voldaan worden aan vergelijkbare 
voorwaarden. Tevens gelden er 
min of meer dezelfde restricties. 
Het belangrijkste verschil tussen 
beide landen betreft de rol van de 
rechtbank. In Groot-Brittannie 
spreekt deze in alle gevallen een 
rechterlijk vonnis uit t.a.v. de 
schadeloosstelling. In de 
Verenigde Staten heeft de rechter-
lijke macht hiertoe geen 
bevoegdheid. De auteur conclu-
deert dat niet kan worden aange-
geven welk systeem het beste 
werkt. Het enige wat gezegd kan 
worden is dat, in tegenstelling tot 
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vijfentwintig jaar geleden, 
momenteel een aantal slachtoffers 
van misdrijven schadevergoeding 
krijgt, uit staatsfondsen. 
Met literatuuropgave. 

45 
Williams, E. 
The mind of the sexually abused 
child: factors impinging upon 
interview structure 
Police journal, 62e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 226-233 

De laatste twee jaar is de politie 
in Engeland overspoeld met 
aanwijzingen hoe seksueel 
mishandelde kinderen moeten 
warden benaderd en ondervraagd. 
Meestal gaan de adviezen voorbij 
aan individuele kenmerken en 
omstandigheden en houden geen 
rekening met het dilemma dat 
enerzijds de uitkomsten bruikbaar 

moeten zijn als bewijslast in straf-
rechtelijke procedures (geen 
suggestieve vragen) en anderzijds 
het welzijn van het betrokken kind 
dienen te bevorderen. De auteur 
wijst op drie belangrijke aspecten. 
Ten eerste het geheugen van het 
kind. Men moet weten hoe verve-
lende herinneringen warden 
onderdrukt. Onder meer am de 
justitiele autoriteiten te kunnen 
overtuigen dat het am bruikbare 
uitkomsten gaat, nadat het kind 
eerst de gebeurtenissen heeft 
ontkend. Ten tweede de beoor-
deling door het kind van haar 
eigen situatie. Met name als 
seksueel misbruik gepaard gaat 
met fysieke mishandeling, is er 
vaak sprake van schuldgevoel, 
omdat het seksuele misbruik als 
vorm van affectie werd 
beschouwd. Len goede analyse 
van de gang van zaken in het 
gezin is van groat belang. Ten 
derde de gebeurtenissen nadat 
alles bekend is geworden. 
Kinderen overzien niet altijd de 
mogelijke gevolgen, of hebben 
daar een verkeerd beeld van. Zij 

kunnen verkiezen te blijven 
zwijgen om dergelijke gevolgen te • 
vermijden. 
Met litcratuuropgave. 

46 
Marek, A. 
Protection and assistance to 
crime victims in the socialist 
countries of Europe 
Eurocriminology, 2e jrg., 1988, 
pp. 101-113 

In de Westerse landen bestaat al 
geruime tijd aandacht voor de 
behoeften en rechten van slacht-
offers van misdrijven. Dit resul-
teerde in 1985 in een verklaring 
van de VN over de rechten van 
deze slachtoffers. In dit artikel 
gaat de auteur na hoe het gesteld 
is met de positie van het slacht-
offer in de socialistische landen in 
vergelijking met het Westen. In 

veel Westerse landen bestaan er 
inmiddels allerlei speciale 
hulpprogramma's en schade-
fondsen of wordt een goed 
ontwikkelde maatschappelijke- en 
gezondheidszorg en een systeem 
van sociale zekerheden voldoende 
geacht voor slachtofferopvang. 
lets van dit laatste uitgangspunt 
treft men aan in de socialistische 
landen, waar dit soort voorzie-
ningen gratis en voor iedereen 
toegankelijk zijn. Voor slachtoffer-
opvang is echter !neer nodig en 
dat ontbreekt vrijwel geheel in het 
Oostblok. Behalve voor kinderen 
zijn er geen speciale opvangmoge-
lijkheden. Bovendien zijn er, met 
uitzondering van Polen, geen 
schadefondsen achter de hand 
voor het geval restitutie door de 
dader onmogelijk is of achterwege 
blijft. Volgens de auteur is her-
orientatie binnen het rechts-
systeem en de sociale politick 
noodzakelijk. Niet alleen de 
bescherming van de maatschappij, 
maar oak die van het slachtoffer 
moet meer aandacht krijgen. De 
verklaring van de VN over de 
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rechten van het slachtoffer zou 
hierbij een belangrijke stimulans 
kunnen zijn. 

47 
Walther, S.R.B., W.J. de Graaf 
Een onderzoek naar een van de 
eerste experimentele vormen van 
slachtofferhulp door politie en 
justitie 
Ars Aequi, 38e jrg., nr. 6, 1989, 
pp. 551-557 

Slachtoffers van strafbare feiten 
worden niet langer enkel bezien 
als aangever van die feiten of als 
hulpmiddel bij de opsporing van 
die feiten. Politie en O.M. reali-
seren zich heden ten dage dat 
slachtoffers diverse rechten toebe-
deeld behoren te krijgen, zoals het 
recht op informatie omtrent het 
verloop van het opsporingson-
derzoek en de vervolging van de 
verdachte en het recht op infor-
matie over de mogelijkheden tot 
schadevergoeding van de geleden 
materiele en/of immateriele 
schade. Vooruitlopend op de 
hieromtrent uit te brengen richt-
lijnen werd op 1 mei 1985 
begonnen met het 'experiment 
slachtofferhulp in het arrondis-
sement Breda'. Politie en O.M. 
kregen hier een belangrijke taak 
toebedeeld. Beoogd werd een 
mentaliteitsverandering te reali-
seren. Een onderdeel van het 
experiment was een 
evaluatie-onderzoek. In het onder-
havige artikel worden enige resul-
taten van het onderzoek gegeven. 
De nadruk ligt hierbij op de 
naleving van de afspraken door de 
betrokken instanties en op de 
evaluatie door de slachtoffers. 
Geconcludeerd kan worden, dat 
voor de slachtoffers zelf de infor-
matieverstrekking over de zaak en 
het feit dat de dader voor de 
rechter is moeten verschijnen 
belangrijker is dan bijv. het 
ontvangen van een folder betref-
fende slachtofferhulp. Een menta- 

liteitsverandering bij politie en 
0.M., welke ruim anderhalf jaar 
na het experiment nog niet is 
gerealiseerd, is nog steeds het 
meest belangrijk. Het moet een 
automatisme worden om bij 
opsporing tevens de belangen van 
het slachtoffer in acht te nemen. 

48 
Webb, V.J., I. H. Marshall 
Response to criminal victimi- 
zation by older Americans 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 2, 1989, pp. 239-258 

Hoe reageren slachtoffers, m.n. 
oudere, op misdrijven. Bieden zij 
weerstand, doen zij aangifte en 
welke factoren zijn van invloed op 
deze beslissingen? Om dit nader te 
onderzoeken, o.a. wat de factor 
leeftijd betreft, bestudeerden de 
auteurs gegevens van de National 
Crime Survey (VS) over 
misdrijven tegen de persoon in de 
periode 1973 tot 1982 (N = 
44.593). Onderzocht werden varia-
belen zoals bijzonderheden van 
het slachtoffer (geslacht, leeftijd, 
SES, ras), van de omstandigheden 
van het misdrijf (ernst, aanwe-
zigheid van een wapen, het aantal 
daders en omstanders) en van de 
context (samenstelling en achter-
gronden van de buurtgemeen-
schap). Meer dan de helft van de 
slachtoffers was jonger dan 25 
jaar en 10% ouder dan 55 jaar. 
Een derde van de slachtoffers 
deed geen poging tot zelfverde-
diging, een kwart gebruikte fysiek 
geweld en de overigen verde-
digden zich verbaal of vluchtten. 
Ruim de helft van de incidenten 
werd niet aangegeven. Uit het 
onderzoek kwamen wel enige 
geringe verschillen tussen 
genoemde variabelen en de 
neiging tot zelfverdediging en 
aangifte doen naar voren, maar 
nergens werd een sterk verband 
gevonden, ook niet wat de leeftijd 
betreft. De schrijvers concluderen 
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dat er dus niet, zoals wel veron-
dersteld wordt, veel verschil in 
reactie op victimisatie bestaat 
tussen oudere en jongere slacht-
offers. 
Met literatuuropgave. 

49 
Zuravin, S.J. 
The ecology of child abuse and 
neglect: review of the literature 
and presentation of data 
Violence and victims, 4e jrg., nr. 
2, 1989, pp. 101-120 

De auteur geeft allereerst een 
beschrijving van de huidige stand 
van zaken betretTende omgevings-
factoren, welke kindermishan-
deling bepalen. Tot nu toe hebben 
de uitgevoerde studies slechts 
co-variatie aangetoond tussen het 
aantal maal dat mishandeling of 
verwaarlozing gemeld wordt in 

een bepaalde buurt en verschil-
lende kenmerken van de bewoners 
en hun huisvesting. Over ecolo-
gische determinanten van seksuele 
mishandeling is niets bekend. 
Plaats van onderzoek voor deze 
studie was Baltimore, Maryland, 
onderverdeeld in lel-distrikteni of 
buurten. Afhankelijke variabelen 
zijn de gemelde aantallen van 
kindermishandeling en -verwaar-
lozing. Onafhankelijke variabelen 
zijn zeven kenmerken van de 
buurt, waaronder inkomen en 
mobiliteit van bewoners. De resul-
taten laten zien dat vijf van de 
zeven buurt-kenmerken significant 
en onafhankelijk correleren met 
verwaarlozing, vier kenmerken 
correleren met mishandeling. De 
sterkste voorspellers voor beide 
vormen van mishandeling zijn het 
aantal families met een inkomen 
van minder dan tweehonderd 
procent van het bestaansminimum 
en het aantal leegstaande huizen. 
Het patroon van co-variatie tussen 
de twee economische stress 
indicatoren en drie indicatoren 
voor het ontbreken van toerei- 

kende sociale steun bevestigen de 
ecologische hypothese. Ook op 
basis van de gegevens van deze 
studie kunnen geen verklaringen 
gegeven warden. Toch waagt de 
auteur zich aan enige interpre-
taties. Een belangrijke interpre-
tatie is dat er een verband bestaat 
tussen de economische positie van 
de buurt en mishandeling. 
Tenslotte doet de auteur aanbeve-
lingen voor vervolgonderzoek. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-70 65 53/54. 

Baartman, H., 0. van der 
Baan-Slootweg e.a. 
Onderzoek en hulpverlening door 
het medisch kleuterdagverbliff 'De 
Bolderkar' inzake seksueel 
misbruik; rapport uitgebracht aan 
de geneeskundige inspectie van de 
vollcsgezondheid voor Zuid-Holland 
Z.pl., z.uitg., 1989 
Beer, P.W.G. de, J.P.W. Fiselier 
Voorrang aan slachtoffers van 
criminaliteit 
Arnhem en 's-Hertogenbosch, 
Gouda Quint en Nederlandse 
Federatie van Reclasseringsinstel-
lingen, 1989 
Beke, B.M.W.A. 
Recreatiecriminaliteit en alcohol; 
alcoholontmoedigingsbeleid 
jongeren en verkeer 
Utrecht, SWP, 1989 
Bondeson, U.V. 
Prisoners in prison societies 
New Brunswick, Transaction 
Publishers, 1989 
Easteal, P. Weiser 
Vietnamese refugees: crime rates of 
minors and youths in New South 
Wales 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1989 
Ericson, R.V., P.M. Baranek e.a. 
Visualizing deviance: a study of 
.news organization 

Milton Keynes, Open University 
Press, 1987 
Finkelhor, D., L. Meyer Williams 
e.a. 
Nursery crimes; sexual abuse in 
day care 
Newbury Park, Sage, 1988 
Friedland, M.L. (red.) 
Sanctions and rewards in the legal 
system: a multidisciplinary 
approach 

Toronto, University of Toronto 
Press, 1989 
Fijnaut, C.J.C.F., A. Heijder (red.) 
Recht van spreken; twintig jaar 
Recherche Advies Commissie 
Lochem, Van den Brink, 1989 
Geason, S., P.R. Wilson 
Designing out crime; crime 
prevention through environmental 
design 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1989 
Goodwin, A. 
Child sexual assault: the court 
response II 
Sydney, NSW Bureau of Crime 
Statistics and Research, 1989 
Kettles, S. 
The recent increase in the female 
prison muster 
Wellington, Department of 
Justice, Policy and Research 
Division, 1989 
Meyer, J. (red.) 
Betaubungsmittelstrafrecht in 
Westeuropa; eine rechtsverglei-
chende Untersuchung im Auftrag 
des Bundeskriminalamts; with an 
english comparative analysis 
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Freiburg, Max-Planck-Institut, 
1987 
Mooij, A.W.M. 
Op Het grensvlak van psychiatrie en 
recht 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Onderzoek minderheden 
Onderzoek minderheden 1990 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1989 
Mulder, R.P. 
Wie helpt het slachtoffer?; publieke 
en particuliere voorzieningen voor 
slachtoffers van misdrijven 
Rijswijk, Sociaal en Culturedl 
Planbureau, 1989 
Newburn, T. 
The settlement of claims at the 
criminal injuries compensation 
board 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Roper, Sir Clinton (voorz.) 
Prison review; Te Ara Hou: the new 
way; report of the Ministerial 
Committee of Inquiry into the 
prisons system 
Wellington, Crown, 1989 
`Spiegeltje, spiegeltje 
'Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand....'; het imago van de gemeen-
tepolitie Utrecht 
Utrecht, Stichting Ispo Facto, 
1989 
Toch, H., K. Adams en. 
Coping; maladaptation in prisons 
New Brunswick, Transaction 
Publishers, 1989 
Vegter, P.C. 
Vormen van detentie; een 
onderzoek naar verschillen bij de 
tenuitvoerlegging van de gevange-
nisstraf en de bemoeienis van de 
strafrechter 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Vernon, J., D. Bracey 
Police resources and effectiveness; 
proceedings of a seminar held 31 
May —2 June 1988 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1989 
Wallace, S. 
Victim impact statements; a 

monograph 
Wellington, Department of 
Justice, Policy and Research 
Division, 1989 
What to do 
What to do if a child tells you of 
sexual abuse; understanding the 
law 
Ottawa, Department of Justice 
Canada, 1989 
Whitney, L., K. Sullivan 
Monitoring the innovations of the 
criminal justice act (1985) 
Wellington, Department of 
Justice, Policy and Research 
Division, 1989 
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Mededelingen 

Themanummers 
Justitiele Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen .  
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV1, januari/februari 1990: Het, 
maatschappelijk draagvlak van het 
strafrecht in de jaren negentig. 
JV2, maart 1990: Ondertoezicht-
stelling 
JV3, april 1990: Milieucriminaliteit 
JV4, mei 1990: Buitenjustitiele 
criminaliteitsbestrijding 
JV5, juni/juli 1990: Etnische 
groepen in Nederland 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 

van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De WODC-
rapporten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel: 070-78 98 80. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-70 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
1988, WODC 79 
Rook, A., J.J.A. Essers 
Vervolging en Strafvordering bij 
Opiumwetdelicten 
1988, WODC 80 
Klijn, A., G. Paulides 
Duurder recht, minder vraag? 
1988, WODC 81 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
1988, WODC 82 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
1988, WODC 83 
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Werff, C. van der, E.M. Naborn, 
B.J.W Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding 
1988, WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
1988, WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Een blik op de toekomst van de 
CRI: verslag van een onderzoek bij 
politic,  en Openbaar Ministerie 
1988, WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject: preventie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
Ik zal eens even vragen naar zijn 
naam; voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 
1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
ander jongens uit etnische minder-
heden I 
1989, WODC 90 
Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectief een vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Munchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepscommandanten bij de Rijks-
politie; een beschrijvend onderzoek 
naar bun werk en werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 

vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode•1979-1983 
1989, WODC 95 
Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid volgens de WBA en de 
WBF; verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-70 65 54 tot 15.00u). 

Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort, I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
1987, CWOK, J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
1987, CWOK,18EJ 10 
Reeuwijk, P.M.C., 
Berben 
Vnjwillige pleegzorg 
1988, CWOK, J&I II 
Vissers, J. 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming 
1988, CWOK, J&J 12 
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Essers, A.A.M., P.H. van der Laan 
Jeugd & Justitie 
1988, WODC-interim 
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Emmerik, J.L. van 
Opleidingsbehoeften van Groeps-
cominandanten bij het Korps Rijks-
politie 
1988, WODC-interim 
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
1988, WODC 
Werff, C. van der 
Recidivism 1977 
1989, WODC 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Women in detention 
1989, WODC 
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk- experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt bij de Leidse politie 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure bij 
politie en justitie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 

Mededelingen  

Congressen 

Kleine criminaliteit en overheids-
beleid 

Op 29 en 30 maart 1990 organi-
seert de Nederlandse Vereniging 
voor Kriminologie een congres 
`kleine criminaliteit en overheids-
beleid'. Het congres heeft tot doel 
een overzicht te bieden van het 
criminologisch/sociaal weten-
schappelijk onderzoek dat in het 
kader van de bestuurlijke 
preventie plaatsvindt. Voor wat 
betreft de (evaluatie van) preven-
tieprojecten worden bijdragen 
verwacht van onderzoekers die 
hierbij betrokken zijn. Door de 
congrescommissie zal een aantal 
van de bijdragen worden geselec-
teerd voor opname in een congres-
bundel. De bundel zal vooraf-
gaand aan het congres aan de 
deelnemers worden toegestuurd. 
Bijdragen die in aanmerking 
willen komen voor opname in de 
bundel moeten voor 1 september 
1989 worden ingeleverd; alle 
andere bijdragen voor 1 januari 
1990. Onderzoekers die een 
bijdrage willen leveren kunnen 
contact met de congrescommissie 
opnemen via dr. M.A. 
Zwanenburg, Criminologisch 
Instituut KUN, Postbus 9049, 
6500 KK Nijmegen, tel. 080-51 57 
06/57 01, of mevr. mr . drs. A. 
Smit, 080-51 21 89/21 85. 

Verslavingszorg, een apart vak 
Het congres over 'the state of the 
art' en de toekomst van de versla-
vingszorg in Nederland, wordt 
door het Nederlands centrum 
Geestelijke volksgezondheid 
georganiseerd in samenwerking 
met de Nationale Ziekenhuisraad, 
de Kommissie Gezamenlijk 
overleg Drugshulpverlening, de 
Nederlandse Vereniging voor 
Consultatiebureaus voor Alcohol 
en Drugs en het Tijdschrift voor 
Alcohol, Drugs en andere Psycho- 
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trope stoffen. Sprekers zijn onder 
andere: prof. drs. J. van Londen 
(directeur-generaal Volksge-
zondheid, WVC), prof. dr. P. 
Schnabel (NcGv en Rijksuniver-
siteit Utrecht), drs. C. Coos 
(World Health Organization, 
Kopenhagen), prof. dr. T.E.D. van 
der Grinten (directeur NcGv 
Utrecht en werkzaam aan de 
Erasmus Universiteit te 
Rotterdam), dr. J.A. Walburg 
(direkteur Jellinekkliniek 
Amsterdam), drs. P.J. Geerlings 
(psychiater AMC Amsterdam). 
Datum: 16 maart 1990. 
Plants: De Reehorst, Ede. 
Inlichtingen: drs. J. Derks of mw. 
D. Admiraal, NeGv, Postbus 5103, 
3502 JC Utrecht, tel.: 030-93 51 
41. 

Het maatschappelijk draagvlak 

van het strafrecht in de jaren 
negentig 

In 1990 gaat het tijdschrift Justi-
tiele Verkenningen zijn vierde 
lustrum in. Naar aanleiding van 
dit reit organiseert het tijdschrift 
een symposium, waarop met iets 
grotere afstand dan in de thema-
nummers van JV gebruikelijk is, 
wordt gediscussieerd over de 
verhouding tussen het maatschap-
pelijk rechtsbewustzijn en de rol 
van het strafrecht. Is er sprake van 
maatschappelijke normvervaging? 
Blijft het strafrecht ultimum 
remedium of zal het repressiever 
(moeten) worden? Is het strafrech-
telijk apparaat voldoende 
toegerust voor te verwachten 
maatschappelijke ontwikkelingen? 
Sluit het strafrecht nog voldoende 
aan bij het maatschappelijk 
rechtsbewustzijn? Over deze 
vragen zal worden gesproken door 
mevr. dr. J. Junger-Tas (hoofd 
WODC), prof. J.C.M. Leijten 
(Advocaat-Generaal bij de Hoge 
Raad), prof.C.J.C.F. Fijnaut 
(hoogleraar strafrecht en crimino-
logic Katholieke Universiteit 

Leuven); dr. D.W. Steenhuis 
(Advocaat-Generaal bij het 
Gerechtshof te Leeuwarden), 
mevr. dr. E. Lissenberg 
(hoogleraar criminologie aan de 
Universiteit van Amsterdam), mr. 
L. Spigt (deken van de Neder-
landse Orde van Advocaten). Het 
symposium zal worden geopend 
door de Minister van Justitie en 
worden afgesloten met een forum-
discussie onder leiding van dr. 
J.J.M. van Dijk (Hoofd Directie 
Criminaliteitspreventie). De 
publicist Nico Scheepmaker 
verzorgt een intermezzo. 
Datum: 15 februari 1990 
Plaats: Kurhaus te Scheveningen 
Kosten: 60 gulden voor abonnees 
van Justitiele Verkenningen en 
studenten en 75 gulden voor 
niet-abonnees (prijzen zijn 
inclusief lunch en een exemplaar 

van JV waarin alle lezingen 
gebundeld zijn) 
Inliehtingen: Ministerie van 
Justitie, WODC, redactie Justitiele 
Verkenningen, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, 070 —70 
71 47. 
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Tijdschriftenlijst 

WODC-documentatie 

Onderstaande tijdschriften werden 
in 1989 geraadpleegd ten behoeve 
van de selectie van artikelen voor 
het literatuuroverzicht van Justi-
tiele Verkenningen. De met een * 
gemerkte tijdschriften zijn 
opgeheven of daarvan werd met 
ingang van 1989 het abonnement 
opgezegd. 

Adolescence 
Advocatenblad 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsy-
chiatry 
American journal of police 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand 
journal of criminology 

Balans 
Beleid en maatschappij 
Beleidsanalyse 
Binnenlands bestuur 
Blutalkohol 
British journal of addiction 
Berichten over onderzoek 
British journal of criminology 
Buitenlanders bulletin 
Bulletin on narcotics 

C.J. International 
Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Civis mundi 
Contemporary crises 
Contemporary sociology 
Corruption and reform 
Corrective and social psychiatry 

Tijdschriftenlijst WODC -documentatie 

and journal of applied behaviour 
therapy 
Crime and delinquency 
Criminal justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice review 
Criminal law review 
Criminologie (Fr.talig) 
Criminology 
Criminology and penology 
abstracts 
Criminology Australia 

Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Demos 
Deviance et societe 
Deviant behavior 
Drogalkohol 

ESB; economisch statistische 
berichten 
Eurocriminology 

Federal probation 

Gedrag en gezondheid 

Handhaving 
Howard journal of penology and 
crime prevention 

Informatie bulletin raad voor het 
jeugdbeleid 
Information bulletin on legal 
activities; council of Europe 
Intermediair 
International criminal police 
review 
International journal of the addic-
tions 
International journal of law and 
psychiatry 
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International journal of offender 
therapy and comparative crimi-
nology 
International journal of the 
sociology of law 

Jeugd en samenleying 
Journal of applied social 
psychology 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and crimi-
nology 
Journal of family violence 
Journal of law and society 
Journal of legal studies 
Journal of offender counseling, 
services and rehabilitation 
Journal of police science and 
administration 
Journal of quantitative crimi-
nology 
Journal of research in crime and 

delinquency 
Journal of social issues 
Journal of studies on alcohol 
Jurimetrics journal 

Kind en adolescent 
Kriminalistik 
Kriminologisches Bulletin de 
Criminologie 
Kriminologisches Journal 
Kwartaalbericht rechtsbe-
scherming veiligheid 

Law and society review 

Maandblad geestelijke volksge-
zondheid 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform 

National institute ofjustice reports 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de 
psychologie en haar grendsge-
bieden 
Nemesis 
Netherlands official statistics 

New England journal on criminal 
and civil confinement 
New statesman and society 
Nieuws yoor criminologen 

Panopticon 
Penitentiaire informatie 
Periodiekenparade 
Police journal 
Police science abstracts 
Police studies 
Politieofficier 
Prison information bulletin 
Prison journal 
Prison service journal 
Privacy en registratie 
Probation journal 
Proces 
Psychological abstracts* 

SEC 
SWOV-schrift 
Social casework 
Social justice (voortzetting 
Crime and social justice) 
Social problems 
Sociale wetenschappen 
Sociological methods and research 
Sociologisch tijdschrift* 
Sociologische gids 
Statistisch magazine 

TIP; tijdschriften informatiepunt 
politiewetenschappen 
Trema 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en 
andere psychotrope stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 

158 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 9, 1989 

RP magazine 
Recht der werkelijkheid 
Becht en kritiek 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Rechtskundig weekblad 
Recht yooruit 
Refugee abstracts 
Regelmaat 
Research bulletin 
Revue de droit penal et de crimi-
nologie 
Revue de science criminelle et de 
droit compare 



Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening en jeugdwerk 
Tijdschrift voor familie- en jeugd-
recht 
Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor de sociale sector 
Tijdschrift voor psychiatrie 

Victimology 
Violence, aggression and terrorism 
Vrijspraak 

Welzijnsweekblad 
Wetenschapsbeleid 

Zeitschrift fur Rechtssoziologie 
Zeitschrift fiir die gesamte Straf-
rechtswissenschaft 
Zeitschrift filr Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe 

Tijdschriftenlijst WODC-documentatie 	 159 



Register Justitiele 

Verkenningen over 1989 

Algemeen 	 Nr. Blz. 

Bennekom, R. 
Vervuiling van de grootsteedse 
woonomgeving 	 8 	102 
Boutellier, J.C.J. 
Seksueel misbruik van kinderen; van 
pijnlijk geheim tot spektakelstuk 	6 	7 
Brunt, L. 
In de schaduw van het stedelijk elan; 
angst en criminaliteit in de grote stad 	8 	8 
Elbers, E, J.J.F. ter Laak 
Kinderen als getuigen 	 6 	93 
Groeneveld, E.R. 
De functie van het Gerechtelijk 
Laboratorium binnen de 
strafrechtspleging; een overdenking 	1 	7 
Heijden, A.W.M. van der, E.C.J. 
Weimar, P. Minnebo 
Misdaadanalyse; een nieuw 
hulpmiddel voor de recherche 	 1 	50 
Sandfort, Th.G.M. 
De wenselijkheid van verhoor van 
kinderen 	 6 	59 
Vermeeren, A.M.E., F.A.G. Wassenberg 
Het verval van naoorlogse 
wooncomplexen 	 8 
Voortman, G. 
Gerechtelijke pathologie 	 1 	35 
Willemse, H. 
De criminele buurt 	 8 	52 
Wilzing, .J. 
Ontwikkelingen in het 
recherche-onderwijs 	 1 	70 
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Criminologie 

Draijer, N., W. Langeland 
Meldingsbereidheid bij zedendelicten 
met kinderen ; gegevens uit 
retrospectief onderzoek over de periode 
1959 - 1976 	 6 	33 
Ewald, U. 
De ontwikkeling van het socialisme en 
actuele problemen op het gebied van 
het criminologisch onderzoek in de 
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