
Voorwoord

Incidenten van seksueel geweld veroorzaken regelmatig veel maat-

schappelijke beroering. Vooral als de dader een (ex-)tbs-patiënt blijkt

te zijn, klinkt nogal eens de roep dat deze mensen beter opgesloten

kunnen blijven. De humane Nederlandse aanpak van psychisch

gestoorde daders lijkt onder druk te staan. Zo werd vorig jaar onder

druk van de Tweede Kamer de proefverlofregeling van tbs-patiënten

aan strengere voorwaarden gebonden. In dit themanummer komen

zowel de maatschappelijke visies op seksuele delinquentie aan de

orde als de ontwikkelingen in het onderzoek naar oorzaken en behan-

deling. Op de achtergrond speelt de overweging dat het belangrijk is

oog te hebben voor de gedifferentieerdheid van deze groep daders.

In het publieke debat krijgen de plegers van zware seksuele delicten

– om overigens begrijpelijke redenen – onevenredig veel aandacht.

Hoe tragisch en schokkend sommige gevallen van seksueel geweld

ook zijn, op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kan niet

anders geconstateerd worden dan dat veel seksueel geweld en mis-

bruik in zekere zin alledaagser en ‘gewoner’ zijn dan men in eerste

instantie zou vermoeden (zie bijvoorbeeld Leuw, Bijl e.a. 2004).

De vraag hoe het maatschappelijke debat over de beveiliging van de

maatschappij tegen seksuele delinquenten wordt gevoerd komt als

eerste aan de orde, in een bijdrage van Van Beek. Hij constateert dat

de context waarbinnen dit debat zich afspeelt sterk is veranderd door-

dat het thema openbare veiligheid in het algemeen veel belangrijker is

geworden. Media en politici bespelen de sentimenten die hiermee

samenhangen. Tegen deze achtergrond ontstaan simplistische en

generaliserende opvattingen over delinquenten en slachtoffers en

politiek opportunistische oplossingen van een complex probleem.

Tegelijkertijd is er in de tbs-klinieken sprake van vooruitgang in het

herkennen van – en de omgang met gevaarlijke delinquenten. Dit

komt tot uitdrukking in een grotere gedifferentieerdheid in visies op

delinquenten en in behandelwijzen. De geconstateerde divergente

ontwikkeling veroorzaakt op de lange termijn een bedreiging van de

openbare veiligheid, meent de auteur. Behandelaars zullen worden

gedwongen om risico’s ten koste van alles te vermijden en verdere

vooruitgang in behandelwijzen zal stokken. Van Beek pleit voor het

bevorderen van realistische visies op openbare veiligheid.
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Oei beschrijft vervolgens de maatschappelijke, klinische en financiële

factoren die de afgelopen twintig jaar hebben geleid tot een sterke

toename van het aantal tbs-patiënten in Nederland. Hij constateert

dat tbs in toenemende mate wordt opgelegd als een beveiligingsmaat-

regel die gevaarlijke psychisch gestoorde delinquenten voor langere

tijd uit de maatschappij moet weren. Een gevolg is het ontstaan van

lange wachtlijsten voor tbs-klinieken evenals voor longstay-voorzie-

ningen. De (dure) behandelmogelijkheden die de tbs biedt, zijn steeds

minder afgestemd op de veranderende populatie van de klinieken. De

auteur wijst erop dat tbs oorspronkelijk is bedoeld als humane maat-

regel naast een gevangenisstraf en geeft suggesties voor maatregelen

die deze oorspronkelijke doelstelling dichterbij kunnen brengen.

Brouwers en Smit geven in hun bijdrage inzicht in de prevalentie van

seksuele delinquentie in de periode van 1997 tot 2003. Dit gebeurt

met behulp van gegevens uit slachtofferenquêtes, uit politie-, vervol-

gings- en berechtingsstatistieken. Op verschillende terreinen worden

internationale vergelijkingen gemaakt. Onder seksuele delicten ver-

staan de auteurs (poging tot) verkrachting, aanranding en seksueel

misbruik van minderjarigen. Slachtofferenquêtes geven aan dat het

aantal (pogingen tot) verkrachting en aanrandingen kan worden

geschat op 15.000 tot 16.000 per jaar. Politiestatistieken komen uit op

ongeveer 4.500 verkrachtingen en aanrandingen per jaar en rond de

2.500 gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen. Veel seksuele

delicten, maar vooral verkrachting, zijn moeilijk te bewijzen: een op

de vier zaken wordt door de openbare aanklager geseponeerd wegens

gebrek aan bewijs. Vervolgens gaat nog eens 15% van de verdachten

voor de rechtbank vrijuit. 55% van alle zaken eindigt met een sanctie.

Bogaerts en Vanheule gaan in op de massahysterie die soms ontstaat

rond incidenten van seksueel misbruik. Zij constateren dat mensen

onder sommige omstandigheden erg vatbaar zijn voor suggestie en

tot het punt kunnen worden gebracht dat ze bijna alles geloven. Het

uitgangspunt van de auteurs is dat individuele angst vaak ten grond-

slag ligt aan collectieve angst en massahysterie. Zij gebruiken het freu-

diaanse concept van het ‘Unheimliche’ om diepere gevoelens van

angst en bezorgdheid te doorgronden. Het ‘Unheimliche’ kan worden

begrepen als een schemerzone waar fantasie en werkelijkheid met

elkaar verstrengeld zijn. Voorgesteld wordt in deze context om Freuds

essay over het ‘Unheimliche’ opnieuw te bestuderen omdat het kan

helpen individuele en publieke reacties op traumatiserende beelden

van de werkelijkheid beter te begrijpen. 
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De mogelijke oorzaken van pedoseksualiteit staan centraal in de bij-

drage van Bogaerts, Daalder en Essers. De auteurs concentreren zich

op verklaringen waarin intermenselijke factoren een belangrijke rol

spelen en bespreken op kritische wijze een dergelijk onderzoek. Zij

constateren dat attitudeonderzoek bij seksuele delinquenten al vele

jaren slechts bevestigt wat al eerder is ontdekt. Er is een gebrek aan

substantiële resultaten die inzicht zouden kunnen geven in pedofiel

deviant gedrag. De auteurs menen dat de bestudering van sociale en

persoonlijke netwerken van pedofielen meer inzicht kan geven en

bespreken een casestudy. Wat daarin opvalt, is het vermogen van de

persoon in kwestie om zijn sociale en persoonlijke netwerk zodanig te

dupliceren dat hij opnieuw slachtoffers kan maken. De vraag dient

zich aan of de conclusie moet luiden dat pedofielen dezelfde interper-

soonlijke vaardigheden hebben als ieder ander. Of moet worden

geconcludeerd dat zij deze vaardigheden slechts (kunnen) toepassen

binnen een ‘perverse structuur’?

Veen en De Ruiter bespreken vervolgens op basis van internationale

literatuur een aantal meta-analyseonderzoeken naar de effectiviteit

van behandelingen van seksuele delinquenten. Daaruit komt naar

voren dat veelbelovende interventies gericht zijn op de criminogene

behoeften van seksuele delinquenten, zoals impulsiviteit en afwijken-

de seksuele voorkeuren. Zowel behandelingen die gericht zijn op de

patiënt zelf als op zijn omgevingen kunnen effectief zijn voor de ver-

mindering van seksuele recidive. Dat geldt ook voor cognitieve

gedragstherapie en behandeling met medicijnen. De auteurs merken

hierbij op dat definitieve conclusies niet mogelijk zijn omdat de huidi-

ge beschikbare onderzoeksgegevens methodologische tekortkomin-

gen vertonen.

De laatste twee artikelen van het themagedeelte zijn gewijd aan

onderzoek naar jeugdige seksuele delinquenten. Geldt het adagium

‘jong geleerd, oud gedaan’, zo vragen Bijleveld en Hendriks zich af. Zij

constateren op basis van literatuur en eigen onderzoek dat, voorzover

bekend, niet meer dan de helft van de volwassen seksuele delinquen-

ten eerder een seksueel delict heeft gepleegd. Daarom is seksuele de-

linquentie in de jeugd geen noodzakelijke voorwaarde voor seksuele

delinquentie in de volwassenheid. Verder laten de auteurs zien dat

vergeleken met volwassen daders de seksuele recidive van jeugdige

daders naar alle waarschijnlijkheid lager ligt. Inmiddels is wel vast

komen te staan dat factoren als een afwijkende seksuele voorkeur,

sociaal isolement en de keuze voor een vreemde als slachtoffer het
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risico op seksuele recidive vergroten. De auteurs betogen dat het

nodig is typologieën te ontwikkelen waarmee de risico’s voor recidive

in kaart kunnen worden gebracht. Maar om de in dit artikel opgewor-

pen vragen met grotere stelligheid te kunnen beantwoorden, is veel

meer onderzoek nodig en beter cijfermateriaal.

Van Wijk, Loeber, Ferwerda, Smulders en Vermeiren gaan in op een

– wat zij noemen – onopgeloste maar belangrijke vraag in de litera-

tuur over jeugddelinquentie, namelijk in hoeverre seksuele daders lij-

ken op andere delinquenten als het gaat om individuele, gezins-, soci-

ale omgevings- en demografische kenmerken. Op basis van een pros-

pectief longitudinaal onderzoek (de Pittsburg Youth Study) is aan de

hand van een groot aantal risicofactoren een vergelijking gemaakt tus-

sen jeugdige geweldsdelinquenten en jongeren die seksuele delicten

plegen. De uitkomsten laten zien dat de seksuele daders in hun score

op bijna alle risicofactoren lijken op geweldsdelinquenten.

Ten slotte wil de redactie de aandacht vestigen op enkele veranderin-

gen in de redactionele formule van Justitiële verkenningen. Vanaf dit

nummer is de rubriek Literatuur, waarin artikelen in buitenlandse

tijdschriften kort werden besproken, vervallen. Redactie en redactie-

raad zijn tot de conclusie gekomen dat de signaleringsfunctie van

deze rubriek sterk aan belang had ingeboet gezien de vele zoekmoge-

lijkheden die het internet biedt. Ook houden veel instituten en biblio-

theken belangstellenden tegenwoordig via e-mail op de hoogte van

nieuwe vakliteratuur. Gezien de enorme toename van wetenschappe-

lijke literatuur kon de rubriek al lang niet meer volledig zijn. Dezelfde

argumenten liggen ten grondslag aan het besluit geen overzicht meer

te geven van recent verschenen boeken. Het overzicht van WODC-

rapporten blijft gehandhaafd. Besloten is verder het thematische

karakter van Justitiële verkenningen te versterken. Zo is het streven in

elk nummer een bespreking op te nemen van (een) recent verschenen

boek(en) of artikelenbundel(s) gerelateerd aan het thema. Voorts is in

de nieuwe internetrubriek een overzicht te vinden van websites met

nadere informatie over het thema.
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