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Voorwoord
Het is genoegzaam bekend dat de verschillen in maatschappelijke

positie tussen mannen en vrouwen niet louter zijn terug te voeren op

biologische verschillen. Wat we ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ vinden,

wordt mede bepaald door sociale patronen en verwachtingen. Om die

patronen en verwachtingen adequaat te analyseren, is het begrip gen-

der opgekomen, dat ziet op de gedrags- en identiteitsaspecten van

seksen. De traditionele gerichtheid op ‘mannen’, ‘vrouwen’ en de ver-

schillen daartussen wordt in de laatste jaren steeds meer aangevuld

door een ander perspectief, namelijk dat de genderidentiteit niet

noodzakelijkerwijs overeenkomt met de gender bij geboorte; of dat

sommigen zich noch man noch vrouw voelen.

De aandacht voor transgendervraagstukken loopt parallel met een

voorzichtige ‘emancipatie’ van deze groep in de samenleving. Trans-

genders durven zich meer te laten zien, laten zich vaker horen bij

demonstraties en komen voor hun rechten op. Dit heeft onder andere

geleid tot een wetsvoorstel – onlangs aangenomen door de Tweede

Kamer – ter vergemakkelijking van de procedure om de geslachtsaan-

duiding te wijzigen in de Gemeentelijke Basisadministratie.

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons

kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en veiligheidszorg. In

hoeverre leiden maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot

delinquent gedrag tot stereotiepe voorstellingen? Wordt bepaald

gedrag van mannen bijvoorbeeld wel en van vrouwen niet geaccep-

teerd, of omgekeerd? Of werpen genderspecifieke verwachtingen en

daarop gebaseerde sociale rollen barrières op bij het aanspraak maken

op rechten of het trachten het leven naar eigen inzicht in te richten?

Aan de hand van deze vragen wordt inzichtelijk gemaakt welke meer-

waarde het begrip gender heeft bij de analyse van maatschappelijke

vraagstukken.

In het openingsartikel geven Martina Althoff en Janine Janssen een

schets van de opkomst en ontwikkeling van het begrip gender. Voorts

stellen zij de vraag wat de betekenis is van de term gender met betrek-

king tot delinquentie en rechtshandhaving. De auteurs signaleren dat

genderrollen minder scherp worden en dat verschillende genderiden-

titeiten mogelijk zijn. De term gender wordt in veel wetenschappelijk

onderzoek gebezigd, maar bij nader inzien gaat het dan meer over

sekse en – heel vaak – enkel over vrouwen. De auteurs gaan in op de
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vraag wat dergelijke studies dan missen en wat een analyse vanuit

genderperspectief zou toevoegen.

Heidi Grundetjern en Sveinung Sandberg laten zien hoe de factor gen-

der een rol speelt in een studie naar vrouwelijke drugsdealers in Noor-

wegen. In eerdere onderzoeken worden deze vrouwen als

gemarginaliseerde, passieve slachtoffers neergezet. In recente studies

verschijnen zij als vakkundige en competente handelaren. Binnen een

op Bourdieu geïnspireerd theoretisch kader van ‘straatkapitaal’ komen

de auteurs tot de conclusie dat de waarheid ergens in het midden ligt.

Vrouwelijke dealers kunnen succesvol zijn, maar ze komen meer hin-

dernissen tegen dan mannen. Besproken wordt hoe vrouwelijke

drugsdealers bepaalde strategieën ontwikkelen om te laten zien dat ze

nog aan ‘het spel’ meedoen, in het bijzonder deseksualisering, een

gewelddadige houding, emotionele afstandelijkheid en servicegericht-

heid. Dit zijn bekende strategieën voor alle drugsdealers, maar de door

mannen gedomineerde drugsmarkt dwingt vrouwelijke dealers ertoe

bijzonder zorgvuldig te zijn in hoe ze te werk gaan en hoe ze zichzelf

presenteren.

De rol van genderfactoren in de Nederlandse asielprocedure komt aan

bod in de bijdrage van Sabine Jansen. In grote delen van de wereld

worden mensen vervolgd vanwege hun seksuele gerichtheid of gender-

identiteit. Ambtenaren van de Immigratie en Naturalisatie Dienst

(IND) moeten – net als bij elk ander asielverzoek – de geloofwaardig-

heid van een relaas over vervolging wegens homoseksualiteit beoorde-

len. Welke valkuilen doen zich hierbij voor en hoe kunnen die omzeild

worden? Hoe moeten ambtenaren van de IND homo’s herkennen?

Onderzoek wijst uit dat er bij de IND stereotiepe ideeën bestaan over

het herkennen van homoseksualiteit. Wie daar niet aan voldoet, loopt

het risico niet geloofd en dus afgewezen te worden. De auteur stelt dat

het beter zou zijn als de IND niet langer probeert echte lesbische,

homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers te her-

kennen. In het nader gehoor kan gevraagd worden naar de gevolgen

van het leven als LHBT in het land van herkomst, vooral naar de reac-

tie van de omgeving op de seksuele gerichtheid. Hoor- en beslismede-

werkers moeten daartoe getraind worden in LHBT-sensitiviteit en een

open mind.

Op welke wijze hebben genderrollen in het denken over eergerelateerd

geweld gestalte kregen? Bij de beantwoording van deze vraag begeven

Janine Janssen en Ruth Sanberg zich op vrij onbekend terrein: het
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slachtofferschap van mannen. Zij schetsen eerst de genderaspecten in

het Nederlandse beleid en (politiële) aanpak van gewelddadige eerza-

ken. Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden van eerzaken

met mannelijke slachtoffers die bij de Nederlandse politie bekend zijn.

Vervolgens bekijken de auteurs op welke manier er in de literatuur

over eergerelateerd geweld geschreven wordt over gender. Valt er iets

te zeggen over verschillen in frequentie en aard van mannelijk en

vrouwelijk slachtofferschap? Ook de verwachtingen ten aanzien van

mannen en vrouwen bij de preventie en aanpak van geweld uit naam

van eer worden besproken. Nader onderzoek naar slachtofferschap

van mannen als gevolg van eergerelateerd geweld zou een bijdrage

kunnen leveren aan het doorbreken van stereotiepe beelden. Voor de

maatschappelijke preventie is het van belang dat ook mannen ruimte

krijgen én nemen om ruchtbaarheid te geven aan hun slachtoffer-

schap en aan hun afkeuring van eergerelateerd geweld.

Het leven van transgenders in Nederland staat centraal in de bijdrage

van Saskia Keuzenkamp. Zij verrichtte over dit onderwerp onderzoek

voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. De gegevens waarop het

SCP-rapport – en dit artikel – zijn gebaseerd werden verzameld via een

online-enquête. De auteur gaat achtereenvolgens in op bewustwor-

ding en openheid, acceptatie en negatieve reacties, gezondheid en

welbevinden en de uitkeringsafhankelijkheid. De helft van de respon-

denten wist al voor het tiende levensjaar dat hun genderidentiteit niet

correspondeerde met hun gender bij geboorte, zo blijkt uit het onder-

zoek. Bijna een derde is niet ‘uit de kast’, veelal uit vrees voor nega-

tieve reacties van de omgeving. Vergeleken met de rest van de Neder-

landse bevolking zijn transgenders veel vaker arbeidsongeschikt en

lijden zij aan geestelijke gezondheidsproblemen. De auteur bespreekt

een aantal zaken die het leven van transgenders zouden kunnen ver-

beteren, zoals een meer expliciete wettelijke verankering van het ver-

bod op discriminatie op grond van genderidentiteit en betere juridi-

sche bescherming. Vele respondenten benadrukten het belang van het

vergemakkelijken van de procedure om de geslachtsaanduiding te wij-

zigen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Het laatste artikel van dit themanummer is in de eerste plaats een kri-

tiek op de starre onderverdeling tussen mannelijke en vrouwelijke

genderidentiteiten. Hybride vormen van de geslachten komen in de

natuur voor, maar ook al eeuwenlang in de kunsten en het theater. In

de huidige man-vrouwmaatschappij zijn er ook personen die niet een-
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duidig als man of vrouw leven, zo stelt Ines Pohlkamp. Deze transgen-

ders (breed opgevat: shemales, XY-vrouwen, interseksuelen, trans-

vrouwen, transmannen, crossdressers, drag kings en drag queens)

worden door hun afwijkende uiterlijke verschijning en uiterlijk gedrag

vaak het slachtoffer van discriminatie en geweld. Voorts deed de

auteur onderzoek naar de ervaringen van deze groep seksueel non-

conforme personen in het contact met politie en justitie in Duitsland.

De door transgenders ervaren discriminatie bij politie en justitie kan

worden gezien als een simpele voortzetting van de structurele discri-

minatie in het leven van alledag. Discriminerend gedrag door politie

en justitie wordt echter als pijnlijker ervaren omdat transgenderperso-

nen voor (toekomstige) erkenning en bescherming afhankelijk zijn van

de overheid.

Martina Althoff

Janine Janssen

Marit Scheepmaker *

* Dr. Martina Althoff is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Cri-
minologie van de Rijksuniversiteit Groningen Dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek van
het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en universitair docent bij de vak-
groep Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mr. drs. Marit
Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Wat heeft het allemaal om het lijf?

Over het belang van het begrip gender

M. Althoff en J. Janssen *

’At the New College of California, a liberal arts college in the Mission Dis-

trict of San Francisco, men’s and women’s rooms have recently given way

to “de-gendered” restrooms, devoid of urinals as well as of white stick figu-

res with pants or a skirt. Signs on the doors proclaim the new restroom

politics: “Lots of people don’t fit neatly into our culture’s rigid two-gender

system”.’1

’The governing body of world athletics, the IAAF, has asked South Africa to

test their star [Caster Semenya; MA & JJ]18-year-old’s gender after her

muscular physique and extraordinary performances sparked speculation

over whether she is really female. But her proud mother Dorcus Semenya

declared: “I know who and what my child is. Caster is all girl, and no one

can change that.”‘2

Een alerte krantenlezer hoeft niet veel moeite te doen om dit soort

berichten op het spoor te komen die enige twijfel zaaien over het

dichotome begrippenpaar ‘man-vrouw’. Sinds 2005 is aan verschil-

lende Amerikaanse universiteiten en in grote steden zoals New York

en San Francisco het etiketteren van de wc-deuren conform boven-

staand voorbeeld gewijzigd en de Zuid-Afrikaanse sprintster is in 2010

na toestemming van de IAAF aan een comeback begonnen. Blijkbaar

bevindt er zich niet alleen meer tussen hemel en aarde, maar ook tus-

sen man- en vrouw-zijn. Er bestaan niet alleen biologische verschillen

tussen mannen en vrouwen, ook de sociale rollen en daarbij horende

* Dr. Martina Althoff is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Strafrecht en
Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek
van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en universitair docent bij de
vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

1 Bron: www.nytimes.com/2005/03/04/national/04bathroom.html.
2 Bron: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1208012/Woman-man-little-bit-How-

deciding-Caster-Semenyas-gender-complex-think.html.



10 Justitiële verkenningen, jrg. 39, nr. 5, 2013

verwachtingen lopen uiteen. Om dat onderscheid tussen het biologi-

sche begrip sekse en de sociale invulling van de begrippen ‘man’ en

‘vrouw’ duidelijk te maken, is in de jaren zeventig van de vorige eeuw

de term ‘gender’ geïntroduceerd. Maar wat betekent die term eigenlijk

en wat voegt dat begrip aan inzicht toe? Over die kernvragen gaat dit

inleidende stuk bij het themanummer. Dit artikel heeft twee doelen:

de voorbeelden aan het begin van deze tekst laten zien dat genderrol-

len minder scherp worden en dat verschillende genderidentiteiten

mogelijk zijn. In de eerste plaats willen we hier een schets geven van

belangrijk onderzoek en denkers die zich met deze maatschappelijke

ontwikkelingen hebben beziggehouden en het begrip gender op de

kaart hebben gezet. In de tweede plaats vragen wij ons af wat de bete-

kenis is van de term gender met betrekking tot delinquentie en rechts-

handhaving. Hoewel in tal van onderzoeken door verschillende disci-

plines die dit brede terrein bestrijken, uitspraken over gender worden

gedaan, blijkt na een kritische beschouwing dat het om sekse gaat.

Schrijven over bijvoorbeeld vrouwen in detentie of vrouwen in de

rechterlijke macht is echter niet per se een analyse van gendervraag-

stukken. Wat missen die studies dan en wat zou een analyse vanuit

genderperspectief toevoegen? Met die vraag sluiten wij dit artikel af.

Opkomst van het begrip gender

Invloed van de biologie:’bio-logisch’?

Waar komt het begrip gender vandaan? Voor de roots van het begrip

gender moeten we terug in de tijd naar de jaren zeventig van de vorige

eeuw. In de vooral Engelstalige discussie werd naar een begrip gezocht

waarmee het verschil tussen het biologische geslacht en de sociale

invulling daarvan kan worden uitgedrukt. Er werden namelijk kritische

kanttekeningen geplaatst bij de gedachte dat verschillen tussen man-

nen en vrouwen vooral biologisch verklaard en begrepen moesten

worden. Joan W. Scott, die min of meer als de ontdekker van het con-

cept gender wordt gezien, legt dat later (2002) als volgt uit: in de gram-

matica wordt gender begrepen als een manier om fenomenen te clas-

sificeren, als een sociaal overeengekomen onderscheidingssysteem in

plaats van een objectieve beschrijving van inherente eigenschappen.

Dat was nu juist de reden om niet sekse maar gender te gebruiken bij
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de bespreking van de rollen en gedragingen van mannen en vrouwen;

die rolinvulling is immers niet van nature aan komen waaien, maar

toegeschreven of toegekend. Gebruik van het begrip gender bood

bovendien de mogelijkheid om elke veronderstelling dat heterosek-

sualiteit de norm zou zijn, in twijfel te trekken, op basis van het gege-

ven dat er in verschillende Indo-Europese talen niet twee maar drie

woordgeslachten zijn: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig.

Bij die tot dan toe dominante focus op de biologische duiding van de

begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ speelde mee dat er lange tijd gedacht is

dat er naast ‘mannen’ en ‘vrouwen’ niks anders zou bestaan. Inmid-

dels heeft biologisch onderzoek aangetoond dat het begrippenpaar

‘man-vrouw’ zich op een schaal bevindt. Anatomische, morfologische,

fysiologische en hormonale verschillen zijn daar als het ware over uit-

gesmeerd. Dat betekent dat het in de praktijk mogelijk is dat bepaalde

genetische verschillen tussen mannen onderling groter zijn dan tussen

mannen en vrouwen. Waarom zagen biologen niet eerder dat het

bepalen van een geslacht niet hetzelfde is als het kiezen tussen zwart

of wit? Kessler en McKenna gaven al in 1978 een antwoord op die

vraag door te laten zien dat bij biologische methoden om het geslacht

te bepalen de culturele tweedeling tussen mannen en vrouwen als ver-

trekpunt werd genomen:

’[S]ubjects in all research on human behavior are either females or males.

For a psychologist to ask the question, “How are girls different from boys?”

overlooks the fact that in order to ask the question, she or he must already

know what girls and boys are. Before we can ask questions about gender

differences, similarities, and development, gender must be attributed. Until

now, the proces of gender attribution has been taken for granted by most

natural en social scientists, but scientists would not be able to talk about

differences in the first place unless they knew how to classify the incum-

bents of the two categories which they are comparing. And we will never

be able to say how this is done by making more and more detailed lists of

differentiating factors (...), because in order to make this lists we must have

already differentiated.’ (Kessler & McKenna 1978, p. ix)

Met andere woorden: hoe mooi het instrumentarium dan verder ook

is, met een dergelijke instelling zullen onderzoekers alleen maar ‘man-

nen’ of ‘vrouwen’ in hun onderzoekspopulatie aantreffen.



12 Justitiële verkenningen, jrg. 39, nr. 5, 2013

Invloed van andere disciplines

Niet alleen vanuit de biologie en de medische wereld is aangeschopt

tegen de gedachte dat de wereld uitsluitend door ‘mannen’ en ‘vrou-

wen’ wordt bevolkt. De culturele antropologe Mead (1949) heeft een

belangrijke bijdrage geleverd door culturen te beschrijven waarin een

derde gender voorkomt, het wisselen van gender mogelijk is en gender

compleet is losgezongen van biologische kenmerken. De klassieke case

study van de socioloog Garfinkel (1967) over de transseksuele Agnes

maakt duidelijk hoe veeleisend het eigenlijk is om gestalte te geven

aan de invulling van het begrip ‘vrouw’ of ‘man’. Agnes groeit op als

jongen, maar ziet zichzelf als vrouw. Ze heeft echter een mannelijk

geslacht en voelt dat dat gecorrigeerd moet worden. Om voor een ope-

ratie in aanmerking te kunnen komen, moet zij aantonen dat haar

gevoel in een verkeerd lichaam te zijn geboren biologische oorzaken

heeft. Voordat de operatie plaatsvindt, doorloopt zij een moeizaam

proces waarin zij bestudeert hoe vrouwen zich volgens derden zouden

moeten gedragen en presenteren. Studie van voornamen, kleding,

gebaren en mimiek moet ertoe bijdragen dat de transgender uiteinde-

lijk niet opvalt of irritaties oproept door gedrag dat niet strookt met

maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van hoe een vrouw zich

hoort te gedragen. Deze studie benadrukt derhalve dat de genderiden-

titeit uiteindelijk vooral symbolisch tot uitdrukking wordt gebracht.

Een recent Nederlands voorbeeld zijn de notities over transseksualiteit

van Maxim Februari over de maakbare man. Hij schrijft:

’Buitenlanders die iets willen weten over je genderidentiteit, kunnen

natuurlijk vragen hoe je die zelf ervaart. Maar als ze zonder je hulp willen

vaststellen hoe de vork in de steel zit, moeten ze afgaan op je gedrag en de

signalen die je uitzendt.’ (Februari 2013, p. 13)

Zowel van Agnes als van Maxim Februari kunnen we leren dat het

gestalte geven aan de genderidentiteit werk in uitvoering is: bij elke

sociale interactie wordt er verder geschaafd, gepolijst en gevijld.

Ook historici hebben bijgedragen aan het debat. Zo heeft Laqueur

(1992) laten zien dat heel lang gedacht is dat er maar één geslacht

bestond: sinds de Antieke Oudheid tot en met de Verlichting werden

mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen als structureel identiek

gezien. Het enige verschil was dat het mannelijke geslachtsdeel zicht-



Wat heeft het allemaal om het lijf? 13

baar is en dat van vrouwen zich in het lichaam bevindt. In deze bena-

deringswijze werden vrouwen biologisch als minderwaardig gezien.

Pas met de Verlichting kwam het dichotome model in beeld van twee

geslachten.

Met name vanuit de filosofie en verschillende sociale wetenschappen

is aandacht opgeëist voor sociale verklaringen voor de dominantie van

dit dichotome beeld. Zo heeft Foucault (1966) aandacht besteed aan

het lichaam als sociale constructie. Vertrekpunt van zijn ideeën was de

gedachte dat niets wat de mens en zijn lichaam betreft constant is. Alle

kenmerken, ook fysieke, krijgen pas een betekenis als zij worden waar-

genomen in een culturele en sociale context. Zo laat hij zien dat in de

negentiende eeuw seksualiteit en seksuele identiteit steeds meer focus

kregen door de geneeskunde, de pedagogiek en de psychoanalyse.

Niet de natuur, maar regelmatig gehouden geïnstitutionaliseerde

gesprekken – in Foucaults termen: discoursen – bepalen de seksuele

identiteit en wat mannelijk en vrouwelijk wordt gevonden (Foucault

1976). Zo begrepen omvat een discours uitspraken die op lange ter-

mijn invloed hebben en als serieuze en gezaghebbende uitspraken

worden beschouwd. Discours is te karakteriseren als een via taal door-

gegeven zin- en symboolsysteem met maatschappelijk erkende en

geïnstitutionaliseerde betekenissen over bijvoorbeeld normaliteit en

deviantie, mannelijkheid en vrouwelijkheid (Althoff 2002).

Het onderzoek van Foucault, maar ook van andere poststructuralisten

heeft een enorme invloed gehad op de genderstudies, omdat dit de

samenhang van kennis, macht, discours en taal in hun betekenis voor

gender uitlegt en daardoor het ontstaan van genderidentiteiten kan

verklaren. Foucault is ook een inspiratiebron gebleken voor de Ameri-

kaanse sociaal filosofe en linguïste Butler, van wier hand in 1990 het

beroemde boek Gender trouble verscheen. In dit boek beweert ze dat

er geen reden meer is om aan te nemen dat het construct ‘man’ uit-

sluitend bij het mannelijke lichaam hoort en ‘vrouw’ bij het vrouwe-

lijke lijf. Butler veronderstelt niet alleen dat er geen causale relatie is

tussen de biologische sekse en het sociaal ingekleurde gender, ze gaat

nog een stap verder en introduceert de term gender performance,

waarmee ze bedoelt dat gender tot uitdrukking komt in handelingen,

bewoordingen en gebaren. Volgens Butler zijn het mannelijke en vrou-

welijke lichaam in feite het resultaat van denken, interpreteren en toe-

schrijven van betekenissen, kortom discoursen over dat lijf. Ze ziet

dan ook geen relatie tussen de biologische sekse, de seksuele identiteit
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en de genderidentiteit en benadrukt dat allerhande combinaties van

die drie mogelijk zijn. Butler heeft op deze visie kritiek gekregen (ver-

gelijk bijvoorbeeld Hornscheidt e.a. 1998). Haar is onder meer verwe-

ten dat ze genderverschillen als het ware denaturaliseert en dat zij ook

sekse als een sociale constructie interpreteert.

Inmiddels bestaat overeenstemming over het idee dat sekse en gender

niet helemaal los van elkaar staan. Scott komt later tot de volgende

conclusie: ‘Als sekse niet louter naar het natuurlijke verwijst, dan ver-

wijst gender ook niet louter naar het sociale’ (2002, p. 8). Ondanks alle

nuances die hiervoor zijn beschreven, delen we in het dagelijks leven

de mensheid doorgaans nog steeds in met gebruikmaking van de hok-

jes ‘man’ en ‘vrouw’. Hoe we die hokjes inkleuren, genderiseren, is aan

verandering onderhevig. Mensen hebben dan ook geen gender, ze

voeren het uit, ze doen gender.

Doing gender

West en Zimmerman kwamen in 1987 met het begrip doing gender op

de proppen: ‘Gender itself is constituted through interaction’ (1987,

p. 129). Bij dat proces zouden volgens West en Zimmerman drie facto-

ren belangrijk zijn: sex (lichamelijke classificatie bij de geboorte), sex

category door social membership (de toekenning van een geslacht op

basis van het lichaam en sociale verwachtingen) en tot slot gender (de

toekenning van gender en de bevestiging en invulling daarvan door

gedrag). De auteurs beschrijven de onderlinge relatie tussen die drie

factoren als volgt:

’In this sense, one’s sex category presumes one’s sex and stands as proxy

for it in many situations, but sex and sex category can vary independently;

that is, it is possible to claim membership in a sex category even when the

sex criteria are lacking. Gender, in contrast, is the activity of managing situ-

ated conduct in light of normative conceptions of attitudes and activities

appropriate for one’s sex category. Gender activities emerge from and bol-

ster claims to membership in a sex category. We contend that recognition

of the analytical independence of sex, sex category, and gender is essential

for understanding the relationships among these elements and the interac-

tional work involved in “being” a gendered person in society.’ (West & Zim-

merman 1987, p. 127)
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Gender is dus geen statisch concept: in het leven van alledag geven

mensen voortdurend gestalte aan hun gender. Ideeën en opvattingen

over ‘hoe het hoort’ worden voortdurend getoetst. Uit reacties van

anderen wordt mensen immers duidelijk of ze zich daadwerkelijk

gedragen conform de sociaal geaccepteerde verwachtingen met

betrekking tot hoe mannen en vrouwen zich gedragen. Bij afwijkingen

van dit verwachtingspatroon kan gedrag worden bijgesteld met als

gevolg dat een bepaalde norm wordt bevestigd. Het schenden van die

normen kan weer leiden tot aanpassingen. Op die manier wordt gen-

der ‘gedaan’. Voor alle duidelijkheid: doing gender benadrukt dat het

gestalte geven aan genderidentiteit een actief en almaar voortdurend

proces is. Dat behelst dus veel meer dan het accepteren van een iden-

titeit en het aannemen van een rol: het gaat erom die rol ook overtui-

gend neer te zetten.

De (internationale) opmars van het begrip gender

Hiervoor is in vogelvlucht beschreven hoe een halve eeuw geleden de

term gender opkwam. Het woord heeft zich op twee manieren ver-

breid: internationaal en buiten de wetenschap. Aangezien het woord

lastig te vertalen is, is de term in veel talen overgenomen, met als

gevolg een internationaal gebruik. De voormalige vakgroepen vrou-

wenstudies heten tegenwoordig allemaal genderstudies. Maar ook bui-

ten het veld van de wetenschap mag de term zich in steeds grotere

belangstelling verheugen, met name in de politiek. Op de vierde World

Conference on Women van de Verenigde Naties is in dit verband het

begrip gender mainstreaming geïntroduceerd:

’Governments and other actors should promote an active and visible policy

of mainstreaming a gender perspective in all policies and programs that

before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women

and men, respectively.’ (United Nations 1995)

Ook de Europese Unie hanteert gender mainstreaming als uitgangs-

punt voor haar beleid (European Commission 2004). Deze stappen

waren cruciaal voor de erkenning van gender als relevant begrip en de

achterliggende gedachte dat gender een sociale constructie is.
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Gender, delinquentie en (straf)rechtshandhaving

Kritische noten

Nu komen we bij het tweede doel van onze bijdrage: wat voegt dat

genderperspectief nu toe aan de studie van delinquent gedrag en

(straf)rechtshandhaving? We moeten ons realiseren dat de criminolo-

gie die patronen van delinquent gedrag bestudeert en het proces van

(straf)rechtshandhaving ontstaan is als een door en over mannen

gepraktiseerde wetenschap. Al decennia lang is daar kritiek op geuit.

Die kritiek is tweeledig. Aan de ene kant wordt – ondanks het feit dat

tot op heden aan jongens en mannen een aanzienlijk groter aandeel in

delinquent gedrag wordt toegeschreven – een pleidooi gehouden voor

(meer) aandacht voor de ervaringen van vrouwen met delinquentie en

met het systeem van rechtshandhaving. Aan de andere kant is de vraag

gesteld of het theoretische instrumentarium wel geschikt is om onder-

zoek naar een andere dan de mannelijke gender te doen. Toen de

grote (met name sociologisch georiënteerde) criminologische theo-

rieën aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste

eeuw geformuleerd werden, werd immers uitsluitend rekening gehou-

den met motieven voor en beleving van delinquent gedrag door man-

nen. Hoewel tot op heden het merendeel van de criminologische stu-

dies naar delinquentie en de institutionele reactie daarop in het kader

van rechtshandhaving nog steeds over mannen gaat, is het desalniet-

temin onmiskenbaar dat de stroom publicaties over meisjes en vrou-

wen ook gestaag groeit. Aandacht voor vrouwen geldt wat dat betreft

niet meer als obscuur. Zo is er onlangs in Nederland nog een bundel

verschenen over meisjes en vrouwen in dezen (Slotboom e.a. 2012). In

deze bundel komen tal van belangrijke onderwerpen aan bod, zoals

opvoeding, slachtofferervaringen, screeninginstrumenten voor meis-

jes en interventies voor gedetineerde moeders, maar opvallend is dat

het begrip gender daarbij niet echt een rol speelt, het gaat in feite

vooral om sekse.

Maar met aandacht alleen zijn we er nog niet. De Haan (2007) bena-

drukt namelijk dat voor de criminologie het systematisch toepassen

van het genderperspectief meer behelst dan alleen verklaren waarom

we mannen meer in de criminaliteitsstatistieken zien. Integendeel,

van waarde is vooral die kritische beschouwing van visies op maat-

schappelijk en ook strafrechtelijk (on)gewenst gedrag bij mannen én
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vrouwen. Zijn die grenzen van mannen en vrouwen gelijk? Kunnen

mannen en vrouwen op dezelfde maatschappelijke en strafrechtelijke

reacties rekenen als ze over de schreef gaan? In hoeverre worden

(sommige) vrouwen door politie en justitie anders behandeld dan

mannen, wat zijn de effecten van die selectieve sanctionering en in

hoeverre spelen hier nog andere vormen van sociale ongelijkheid een

rol? Betalen vrouwen bijvoorbeeld een hogere prijs omdat ze als dub-

bel deviant worden gezien? Ze hebben immers niet alleen de wet over-

treden, maar ook bestaande conventies geschonden ten aanzien van

betamelijk vrouwelijk gedrag. De Haan pleit ervoor ‘te onderzoeken in

hoeverre meer complexe constructies van sociale verschillen “geruis-

loos” doorwerken ten koste van de rechtsgelijkheid in de strafrechts-

pleging en eerlijkheid en billijkheid in de verdeling van veiligheid en

veiligheidszorg’ (De Haan 2007, p. 36). In het nu volgende zullen we

aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien dat een dergelijke

analyse van gender voorbijgaat aan allerhande vanzelfsprekendheden

over mannen en vrouwen en deze juist ter discussie stelt, waardoor

bijvoorbeeld (structurele) ongelijkheden bloot komen te liggen.

Delinquent en (straf)rechtshandhaving: voorbeelden van onderzoek

Als er aandacht is voor delinquent gedrag van vrouwen, wordt dat vaak

als imitatie van mannelijk gedrag gezien. Heel simpel gezegd wordt

ervan uitgegaan dat vrouwelijkheid criminaliteit uitsluit. Dit leidt tot

de negatieve toeschrijving ‘onvrouwelijk’: deze vrouwen zijn geen of

bad women. Een goed voorbeeld hiervan is Sisters in crime: The rise of

the new female criminal van Adler (1975). Zij meent dat vrouwen

agressiever en competitiever zouden worden, kortom mannelijker, als

zij hun traditionele rollen achter zich zouden laten en meer aan het

arbeidsproces deel zouden gaan nemen, net zoals mannen.

Daarnaast kunnen gendergerelateerde verwachtingen ertoe leiden dat

situaties en handelingen van individuen verkeerd worden beoordeeld.

Zo laat Millers studie over jeugdgangs (2001) zien dat meisjesleden

doorhebben dat hun performance als meisjes ervoor zorgt dat de poli-

tie hen niet snel als verdachten aanmerkt: meisjes passen niet goed in

de politiële waarneming van hoe een verdachte eruitziet. Denk als het

gaat om onzichtbaarheid van bepaald gedrag ook aan fysiek geweld

door vrouwen dat soms niet wordt waargenomen of juist anders

benoemd omdat het onverenigbaar wordt geacht met ‘vrouwelijk-
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heid’. Als het over geweld gaat, komen vrouwen het meest als slachtof-

fer in beeld, terwijl we weer relatief minder lezen over het slachtoffer-

schap onder mannen (zie ook de bijdrage van Janssen en Sanberg in

dit nummer over mannelijk slachtofferschap bij eergerelateerd

geweld). Ook worden vrouwelijke delinquenten lang niet altijd voor

vol aangezien. Zo bleek uit een onderzoek naar drugskoeriersters uit

Latijns-Amerika in Nederlandse detentie dat deze smokkelaarsters in

de media vaak als ‘sneue huisvrouwen’ worden neergezet, terwijl uit

interviews met deze vrouwen bleek dat hun ervaringen hun niet

‘zomaar waren overkomen’, ze hadden ook eigen ideeën en initiatief,

kortom agency (Janssen 1994).

Onderzoek doen vanuit het genderperspectief behelst uiteraard ook

onderzoek naar mannen. Delinquentie wordt in die benadering gezien

als een mogelijkheid om uitdrukking te geven aan mannelijkheid. Zo

gebruiken gemarginaliseerde jonge mannen fysiek geweld om erken-

ning en aanzien in of van de samenleving te krijgen, die zij op andere

manieren niet of nauwelijks kunnen verwerven. Geweld passen ze toe

om mannelijkheid te produceren, te bewerkstelligen of te verdedigen,

met name als dit met andere middelen niet mogelijk is of op momen-

ten dat dit door de buitenwereld fundamenteel in twijfel wordt getrok-

ken (zie bijvoorbeeld De Haan 2007; Davis & De Haan 2010). Onder-

zoek vanuit het genderperspectief heeft onder meer laten zien dat

gender van invloed is op het motief om bijvoorbeeld een straatroof te

plegen (Miller 1998) of om te participeren in de illegale drugsecono-

mie (Grundetjern & Sandberg 2012, zie ook de bijdrage van deze

auteurs elders in dit nummer). Tot slot noemen we hier de crimino-

loge Daly (1998), die spreekt van gendered pathways en gendered lives

en hiermee bedoelt dat de levensloop en ontwikkelingspaden gender-

bepaald zijn en tot verschillende vormen en verschillende risico’s met

betrekking tot delinquentie en slachtofferschap kunnen leiden. De

individuele ontwikkeling en de levensloop gekoppeld aan de ontwik-

keling en het verloop van crimineel gedrag staan hier centraal. Maar

gender is meer dan gedrag: zo vat Miller (2012, p. 49) het onderzoeks-

gebied voor criminologen als volgt samen:

’the complex ways in which gender – as one of the most basic organizing

structures within and across societies – configures individuals’ life expe-

riences in ways that lead them to crime, and influences their motivations for
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offending, strategies for accomplishing it, and the situations and contexts in

which this offending takes place’.

Ook in de hele strafrechtelijke keten, van de politie tot en met de rech-

terlijke macht, het Openbaar Ministerie, de reclassering en het gevan-

geniswezen, spelen sociale constructies van mannelijkheid en vrouwe-

lijkheid een rol. Deze processen zijn gekenmerkt door (re)productie

van routines, culturele patronen en genderspecifieke normen die

onder andere wordt gestuurd door de visies van de rechters op daders,

misdaad en straf. In het hele proces van bewijs- en waarheidsvinding

spelen deze voorstellingen en toeschrijvingen mee in de beoordeling

van een verdachte, het delict en de sociale context waarbinnen het

delict heeft plaatsgevonden (Beyens & Vanhamme 2008). We beperken

ons hier tot een aantal voorbeelden uit de gevangeniswereld. Zo is het

voor mannen praktisch onmogelijk om in detentie voor hun kind te

zorgen, voor vrouwen worden hier wel mogelijkheden bedacht (Kool

e.a. 2002). Het merendeel van de in detentie aangeboden opleidings-

trajecten is geënt op de mannelijke populatie. Opvallend is ook dat

vaak voor mannen verondersteld wordt dat het hebben van een

beroepsopleiding een indicator is voor stabiliteit, maar dat die indica-

tor in verband met vrouwelijke gedetineerden niet geldig is (zie ook

Davis 2001; Cummerow 2007). Als het gaat om het recht op seksueel

contact voor gedetineerden is eenzelfde dubbelhartigheid waar te

nemen. Terwijl voor mannen wordt aangenomen dat seks een moge-

lijkheid is om spanningen af te reageren, wordt die specifieke functie

van seks voor vrouwen amper als zodanig benoemd (Kool e.a. 2002).

Door niet zozeer naar sekse te kijken, maar vooral naar gender, wor-

den dergelijke verschillen en vormen van ongelijkheid pas goed zicht-

baar.

Intersectionaliteit

De voorbeelden uit het hiervoor gevoerde betoog laten zien dat gen-

derverhoudingen asymmetrisch zijn: er doet zich sociale ongelijkheid

voor. Bij het ontstaan van sociale ongelijkheid zijn ook andere facto-

ren van invloed, bijvoorbeeld etnische achtergrond en sociale klasse.

Die aspecten kunnen echter niet los van elkaar worden gezien, ze

beïnvloeden elkaar. Dat wordt ‘intersectionaliteit’ genoemd. De Ame-

rikaanse rechtswetenschapper Crenshaw (1991) heeft het concept
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ontwikkeld op basis van verschillende dilemma’s die in verschillende

onderzoeken zichtbaar worden. Zo laat een studie naar straffen voor

verkrachting duidelijk verschillen zien in strafmaat wat etnische

afkomst van het slachtoffer betreft. Zo werden zwarte mannen zwaar-

der bestraft als de slachtoffers blank waren. De verkrachting van

zwarte vrouwen werd daarentegen duidelijk minder zwaar beoor-

deeld. Crenshaw maakt met dit voorbeeld niet alleen duidelijk dat hier

sprake is van een klassiek voorbeeld van rassendiscriminatie in de

strafrechtspleging, maar ze gaat nog een stap verder door te wijzen op

de wisselwerking met gender: het gaat hier niet alleen om etnische

achtergrond als verklarende factor of gender, beide spelen een rol.

Aandacht voor intersectionaliteit is daarnaast belangrijk omdat daar-

door het concept doing gender wordt verdiept: daarbij zijn immers ook

andere factoren van belang, zoals sociale klassen en etnische achter-

grond. Zo wordt de prominente aanwezigheid van jongeren met een

Marokkaanse achtergrond in Nederlandse statistieken over criminali-

teit meestal verklaard met een beroep op hun culturele en etnische

herkomst. Buiten beschouwing blijft dat de betrokkenen ook jonge

mannen zijn die uit de grote steden en uit een bepaalde sociale klasse

komen (De Jong 2007). Tot vergelijkbaar inzicht komen onderzoekers

naar het bovengemiddelde slachtofferschap van geweld onder vrou-

wen die behoren tot etnische minderheden:

’[H]et laat zien dat de vormen van mishandeling waarvan deze vrouwen het

slachtoffer worden niet los gezien kunnen worden van hun ondergeschikte

sociale positie en de sociale constructie van hun (etnische gender) identi-

teit. Als gevolg van culturele stereotypering is het slachtofferschap van

deze vrouwen lang genegeerd of gebagatelliseerd. Alleen door een (“inter-

sectionele”) analyse kan voldoende recht worden gedaan aan de etnische

identiteit, de sociaal-economische positie en sociaal-culturele achtergrond

van zowel slachtoffers en daders van relationeel geweld.’ (De Haan 2007,

p. 133)

Zo wordt ook geweldpleging door Antilliaanse meisjes en vrouwen

doorgaans verklaard met een beroep op cultuur en etnische achter-

grond, terwijl hun zwakke sociale positie nauwelijks in de analyse

wordt betrokken. Alleen door alert te zijn op intersectionaliteit komt er

zicht op andere verklaringen voor gewelddadig gedrag door deze vrou-

wen: geweld zou immers ook een manier voor deze vrouwen kunnen
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zijn om uiting te geven aan hun behoefte aan erkenning en macht en

zo gestalte te geven aan hun identiteit (Althoff 2013).

Slot

We begonnen dit betoog met twee markante voorbeelden ter illustra-

tie van de beperkingen van het begrippenpaar ‘man’ en ‘vrouw’. Ver-

volgens hebben we ons eerst tot doel gesteld om aan de hand van een

korte historische schets duidelijk te maken hoe het begrip gender is

opgekomen: aan de biologische geslachtsindeling is een sociale

dimensie toegevoegd. Ons tweede doel was aan te geven waarin de

meerwaarde van dit begrip schuilt. We realiseren ons terdege dat gen-

der weliswaar een complexer begrip is dan het biologisch verankerde

begrip sekse, maar daarnaast ook een term is die meer recht doet aan

de (almaar veranderende) realiteit van wat het in het leven van alledag

betekent om een ‘man’ of een ‘vrouw’ te zijn. Hoe mensen gestalte

geven aan die identiteit, hoe zij met andere woorden gender ‘doen’ en

hoe andere factoren, zoals etnische achtergrond en sociale klassen,

daardoorheen worden gevlochten, zijn ook voor criminologen en

strafrechtswetenschappers fundamentele vragen en geven een verdie-

ping aan onderzoek en analyse van normoverschrijdend gedrag en de

(straf)rechtelijke reactie daarop. Erkenning van de relevantie van het

begrip gender doet daarmee recht aan de complexiteit van de werke-

lijkheid en de noodzaak van een open en kritische houding. Want

zeker in tijden waarin een toenemende animo is voor biologische,

genetische en neuropsychologische benaderingen en een determinis-

tische zienswijze die natuur ziet als alles verklarend zonder oog voor

sociale verklaringen, is dit een grote uitdaging.
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Drugsdealers, gender en
straatkapitaal

H. Grundetjern en S. Sandberg *

’Als je een vrouw bent, rekenen ze je het dubbele – ja toch? Want ze weten

dat ze dat kunnen, omdat wij er niet zo angstaanjagend uitzien als zij.

Natuurlijk kun je dan wel een paar zware jongens inhuren als tegenwicht,

maar die zouden me dan ook de dubbele prijs rekenen omdat ik een vrouw

ben, dus dan ben je weer terug bij af.’ (vrouwelijke dealer, 35)

In dit artikel staat de rol van vrouwelijke drugsdealers centraal. Aan-

vankelijk werd het onderzoeksveld gedomineerd door de aanname dat

vrouwen een ondergeschikte rol speelden ten opzichte van mannen.

Ze golden als gemarginaliseerd en machteloos, met een positie in de

periferie van de drugseconomie, en ze zouden niet over de juiste

eigenschappen beschikken om succes te kunnen hebben (Adler 1993;

Steffensmeier 1983; Steffensmeier & Allan 1996; Maher & Daly1996). In

recenter onderzoek werden vraagtekens geplaatst bij deze slachtoffer-

benadering. Denton stelde dat vrouwelijke dealers ‘geen slachtoffers

en ook bepaald geen heiligen’ waren (Denton 2001, p. 4). Uit diverse

andere onderzoeken is gebleken dat vrouwen wel degelijk succesvolle

drugshandelaren kunnen zijn (Denton 2001; Denton & O’Malley 1999;

Morgan & Joe 1996). Deze onderzoeken beschrijven de competentie

van deze vrouwen en de ondernemersrol die ze zich aanmeten. Vrou-

welijke dealers zijn niet gemarginaliseerd in een door mannen gedo-

mineerde wereld; in feite kunnen ze zelfs juist profijt trekken uit hun

‘vrouwelijke eigenschappen’.

De drugseconomie wordt door mannen gedomineerd. In afwezigheid

van speciale privileges is het uitdragen van ‘mannelijkheid’ de sleutel

tot het verwerven en behouden van een bepaalde positie als dealer

* Heidi Grundetjern, MSc is verbonden aan de faculteit Sociologie en Sociale Geografie van
de Universiteit van Oslo. Dr. Sveinung Sandberg is verbonden aan de faculteit Sociologie
en Sociale Geografie van de Universiteit van Oslo. Dit artikel is gebaseerd op werk dat
eerder werd gepubliceerd in European Journal of Criminology (9) 2012-6, p. 621-635:
H. Grundetjern & S. Sandberg, ‘Dealing with a gendered economy: Female drug dealers
and street capital.’
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(Dunlap e.a. 1997, p. 42). De meeste vrouwelijke dealers uit dit onder-

zoek benadrukten bijvoorbeeld hoe belangrijk het was ‘een van de jon-

gens’ te zijn (Miller 2001). Ze gebruiken een bepaalde set strategieën

om te slagen, waarvan de meeste te maken hebben met het uitdragen

van een zekere ‘straatmannelijkheid’ (Mullins 2006). In een drugseco-

nomie die mannen sterk bevoordeelt, moeten vrouwelijke dealers zeer

zorgvuldig met hun imago omgaan.

Geïnspireerd door Bourdieus (1990) pogingen een middenweg te vin-

den tussen agency en structure (handelen en structuur) stellen wij een

compromis voor tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ perspectief op

vrouwen in de illegale drugseconomie. Vrouwelijke dealers werken in

een door mannen gedomineerde economische sector, waardoor zij in

een zeer nadelige positie verkeren. Tegelijkertijd ontwikkelen of ver-

sterken ze – al dan niet met succes – bepaalde strategieën om met hun

marginale positie om te gaan. Het gaat hierbij niet om bewuste strate-

gieën, maar eerder om wat Bourdieu (1990) beschrijft als ‘praktische

rationaliteit’. We zullen aantonen dat zijn concepten van ‘kapitaal’ en

‘habitus’ nuttig zijn om de creatieve strategieën van vrouwelijke dea-

lers in een marginale positie en de resultaten daarvan te beschrijven.

Genderspecifiek straatkapitaal

Overal ter wereld domineren mannen de invoer en distributie van

drugs. Mannen domineren niet alleen de meeste illegale drugsmark-

ten, ze hebben ook de neiging een bepaalde vorm van mannelijk

gedrag te vertonen als ze in die markt manoeuvreren. Bourgois

beschrijft een straatcultuur die wordt gekenmerkt door zowel hyper-

mannelijkheid als hyperseksualiteit (Bourgois 2003). Maar los van de

algemeen aanvaarde ‘masculiniteit’ van de straatcultuur en de ‘man-

nenwereld’ is er tot dusver weinig aandacht besteed aan het complexe

karakter van het genderaspect van de straatcultuur (zie echter Mullins

2006).

In dit artikel worden competenties en vaardigheden die voorheen wer-

den geconceptualiseerd als ‘masculiniteit’ (Connell 1995) of ‘straat-

masculiniteit’ (Mullins 2006) gereconceptualiseerd als straatkapitaal

(Sandberg & Pedersen 2009). Dit concept verwijst naar het belang van

vroege socialisatie en de praktische rationaliteit die een rol speelt als

mensen beginnen met het verhandelen van illegale drugs. Dit artikel
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neemt een middenpositie in tussen individuele agency (creativiteit) en

structurele restricties (culturele en sociaaleconomische beperkingen),

die tezamen essentieel zijn voor een goed begrip van de positie van

vrouwelijke dealers (Sandberg 2008). Onze twee belangrijkste voor-

beelden bij het conceptualiseren van straatkapitaal zijn Andersons

‘code van de straat’ (1999) en Bourgois’ ‘binnenstedelijke straatcul-

tuur’ (2003). Anderson beschrijft de code van de straat bijvoorbeeld

als:

’(...) een set van informele regels die gelden voor interpersoonlijk publiek

gedrag, in het bijzonder geweld. De regels schrijven zowel gewenst gedrag

voor als de gewenste reactiewijze als men wordt uitgedaagd. Ze reguleren

het gebruik van geweld en bieden degenen die neigen tot agressie een

grond om gewelddadige ontmoetingen op een aanvaardbare wijze aan te

gaan.’ (Anderson 1999, p. 33)

Anderson beschrijft de ‘code van de straat’ vervolgens als een ‘(...) cul-

turele aanpassing aan het gebrek aan vertrouwen in de politie en het

rechtssysteem’ en als voortvloeisel van het gebrek aan banen,

beperkte publieke voorzieningen, raciale stigma’s, drugsgebruik en de

daaruit voortvloeiende ‘(...) vervreemding en afwezigheid van hoop

voor de toekomst’. Tegenover deze ‘negatieve invloed’ van ‘(...) nor-

men die dikwijls bewust recht tegenover die van de hoofdstroom van

de maatschappij staan’, ziet Anderson ‘(...) de fatsoenlijke familie die

zich verbonden voelt met de normen en waarden van de midden-

klasse’ (Anderson 1999, p. 32-34). Deze mensen vertegenwoordigen

wat hij beschrijft als de ‘fatsoenscode’. Anderson heeft indrukwekkend

empirisch onderzoek gepubliceerd dat belangrijk is geweest voor

hedendaags onderzoek naar straatcultuur. Zijn benadering is echter

niet probleemloos.

Het belangrijkste probleem is dat hij nalaat het concept van de ‘code’

in een expliciet theoretisch kader te plaatsen. Het is bijvoorbeeld

onduidelijk of hij de term gebruikt zoals in de traditionele linguïstiek,

als het product van een ‘onherleidbare innerlijke logica’ (Hanks 2005,

p. 75), zoals hij gebruikt wordt in het poststructuralisme, als ‘een per-

spectief van citaten, een droombeeld van structuren’ (Barthes 1972

(1957), p. 20-21) of zoals Bourdieu hem gebruikt, louter als een syno-

niem voor cultuur (Bourdieu 1977, p. 23 en 81). Deze onduidelijkheid

komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de vraag of de code van de straat
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een logica van de straat is, een manier om het getto ‘te lezen’, of de

vraag hoe die code zich verhoudt tot andere belangrijke concepten,

zoals de straatcultuur of de subcultuur van geweld (Wolfgang & Ferra-

cuti 1967).

Zoals Anderson de ‘code van de straat’ beschrijft, lijkt de term gewoon

een ander woord te zijn voor een tamelijk simplistische cultuuropvat-

ting, zoals uitgedrukt door regels. We willen daarom voorstellen in

plaats hiervan het conceptuele kader van straatkapitaal te gebruiken.

Straatkapitaal is tot in de kern mannelijk, en Mullins (2006) beschrijft

‘straatmasculiniteit’ als een vorm van ‘genderkapitaal’. Net als straat-

masculiniteit drukt straatkapitaal zijn waarde uit in geweld, vergel-

ding, modieuze kleding en gehechtheid aan vrouwen, een gebruike-

lijke set straatcultuurwaarden. Van essentieel belang is dat men te

allen tijde moet vermijden het etiket ‘beginneling’ opgeplakt te krij-

gen. Het belangrijkst is dat straatkapitaal een vorm van legitieme

macht is; het is relationeel van aard en biedt de mogelijkheid winst te

genereren. We gebruiken het concept om beter het belichaamde

karakter te kunnen beschrijven van de vaardigheden en competenties

van vrouwelijke dealers en van de praktische rationaliteit van straat-

cultuur. Hiermee kunnen we stabiele oriëntaties verklaren, zonder ze

als regel te conceptualiseren, en de relatie benadrukken tussen een

specifieke cultuur en haar historische en sociale omstandigheden.

Bourgois (2003) beschrijft de straatcultuur als alternatief forum voor

persoonlijke waardigheid en verzet, en gemarginaliseerde mensen die

‘op zoek naar respect’ zouden zijn. Zo interpreteert hij de subcultuur

van de straat als actieve oppositie en actief verzet, op dezelfde wijze als

de Birmingham School de meeste subculturen interpreteert. Deze

vorm van verzet heeft echter een vernietigend effect op zowel de

betrokkenen als de gemeenschap. Omdat de handel in drugs de mate-

riële basis van de straatcultuur vormt, dat wat die economisch aan-

trekkelijk maakt, wordt het een levensstijl vol geweld, drugsmisbruik

en geïnternaliseerde woede (Bourgois 2003, p. 9). Hij beschrijft vervol-

gens hoe straatvaardigheden contraproductief zijn en concludeert dat

er ‘ander “cultureel kapitaal” nodig is om als zelfstandig ondernemer

in de legale economie te opereren dan in de illegale economie’ (Bour-

gois 2003, p. 135).

Het is moeilijk om aan de straatcultuur te ontsnappen. In een persoon

belichaamd straatkapitaal, zoals de bereidheid geweld te gebruiken,

kennis van de illegale drugshandel en het vermogen om buiten beeld
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van de politie te blijven, is in de bovengrondse maatschappij van wei-

nig nut. Carrières, zakelijke contacten en zakelijke informatie blijven

dus beperkt tot de straatcultuur. Op deze manier bindt zowel het

straatkapitaal als het sociale kapitaal (sociale netwerken) dealers en

drugsgebruikers aan de illegale economie.

Het straatkapitaal van drugsdealers zit in hun technische kennis van

illegale verdovende middelen en de handel in die middelen, en in hun

mythologische kennis van drugssymbolen en -culturen. Weten hoe je

buiten beeld van de politie blijft en goede deals sluit, bereidheid om

geweld te gebruiken en poseren als ‘gangster’ zijn cruciaal (Sandberg

& Pedersen 2009). Net als cultureel kapitaal (Bourdieu 1984) kan ook

straatkapitaal worden omgezet in economisch kapitaal en is het nauw

verbonden met iemands sociale kapitaal. Het grote verschil met cultu-

reel kapitaal is echter dat het moeilijk kan worden overgebracht naar

andere sociale arena’s.

Het belangrijkst is dat het straatkapitaalconcept de nadruk legt op

straatkennis en straatvaardigheden. Habitus is Bourdieus concept

voor het ‘praktisch vermogen’, wat bij sport ‘gevoel voor het spelletje’

wordt genoemd (Bourdieu 1998, p. 25). Habitus is een aangeleerd en

duurzaam systeem van voorkeuren en praktijken, geproduceerd door

historische en sociale omstandigheden (Bourdieu 1998). Iemands

straatkapitaal berust ook op ‘objectievere’ eigenschappen als huids-

kleur (Sandberg 2008) en sekse. Zoals het leven van de arbeidersklasse,

de middenklasse en de hogere standen wordt vormgegeven door hun

klassenhabitus, zo geeft de straatcultuur vorm aan de lichamen van de

dealers. De straathabitus creëert culturele inertie en verklaart sociale

reproductie en stabiliteit. Het conceptualiseren van straatkapitaal is

dus een poging Bourgois te volgen en het ‘culturele kapitaal’ van een

gewelddadige straatsubcultuur en ondergrondse economie nader te

beschrijven. Straatkapitaal is nauw verbonden met specifieke wijzen

van ‘doing gender’ (letterlijk ‘gender doen’, West & Zimmerman 1987)

en kan worden omschreven als een genderspecifieke vorm van kapi-

taal, die gemakkelijker beschikbaar is voor mannen. Vrouwen die

straatkapitaal willen verwerven, moeten letterlijk een van hun meest

fundamentele belichaamde eigenschappen loochenen.
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Methode

Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met dertig vrouwelijke

drugsdealers in Noorse gevangenissen. De eerste auteur (een vrouw

van achter in de twintig) nam de gevangenisinterviews af bij vrouwe-

lijke dealers van wie de leeftijd uiteenliep van 20 tot 50. De interviews

werden afgenomen in kleine bezoekruimtes en duurden tussen een en

twee uur. Zeven drugsdealers werden twee keer geïnterviewd. De

interviews waren semigestructureerd en georganiseerd als levensver-

halen. Aan het begin nodigden we de deelneemsters uit vrijuit over

hun leven te vertellen, maar in alle gevallen begonnen de informanten

al snel drugsgerelateerde verhalen te vertellen. De interviews werden

opgenomen en uitgeschreven. Alle door ons geïnterviewde dealers

waren betrokken bij harddrugsmarkten gekenmerkt door wat Bourgois

(2003) beschrijft als straatcultuur. Ze bevonden zich op alle niveaus

van de drugshandelhiërarchie. Ze handelden in een grote verschei-

denheid aan drugs, maar vooral in amfetaminen.

Strategieën van vrouwelijke drugsdealers

Een door ons geïnterviewde vrouwelijke dealer was ontevreden en zei

ons: ‘Als je dealt, kun je niet worden gerespecteerd als vrouw.’ Ze had

het gevoel dat ze moest kiezen tussen ‘vrouw’ zijn in de traditionele

betekenis en drugsdealer zijn. Haar redenering bevatte twee elemen-

ten. Ten eerste kreeg ze als vrouw geen respect als ze drugs dealde.

Ten tweede kreeg ze als drugsdealer geen respect als ze te vrouwelijk

overkwam. Straatkapitaal is van cruciaal belang om als drugsdealer te

slagen, maar het dilemma voor vrouwelijke dealers is dat straatkapi-

taal in veel opzichten tegengesteld is aan wat het traditioneel betekent

om vrouw te zijn. Hieronder beschrijven we vier strategieën die door

vrouwelijke dealers worden gebruikt om hun belichaamde gebrek aan

straatkapitaal te compenseren. De eerste drie strategieën – deseksuali-

sering, een gewelddadige houding en emotionele afstandelijkheid –

zijn pogingen om ‘een van de jongens’ te worden. Bij de vierde strate-

gie – servicegerichtheid – worden de harde mannelijke ‘regels’ van de

drugshandel afgewezen en vervangen door de meer genderneutrale rol

van ‘ondernemer’ of ‘verkoper’.
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Deseksualisering

De strategie die de vrouwelijke drugsdealers uit dit onderzoek het

meest algemeen gebruikten, was deseksualisering. Het was belangrijk

seksuele en/of persoonlijke relaties met mannen in de drugswereld te

vermijden. Veel vrouwelijke dealers benadrukten het belang van single

zijn en zeiden korte affaires te vermijden. ‘Vanaf het moment dat je

met een van hen naar bed gaat, lig je eruit’, verklaarde Siri. Een andere

dealer zei: ‘Zolang je niet op je rug gaat liggen, kun je hun respect win-

nen’, en een derde dealer zei: ‘Je kunt seks niet gebruiken om een deal

te sluiten, al denken veel vrouwen van wel.’ Het werd voor velen van

hen echter steeds moeilijker zich aan deze beperking te houden, aan-

gezien ze door mannen aantrekkelijker werden gevonden naargelang

ze opklommen in de hiërarchie. Siri zei hierover:

’Het verlangen je klein te krijgen, een relatie met je te willen beginnen of je

gewoon in bed te krijgen is veel groter als je cocaïne verkoopt. Want dat

geeft je status, en ze zijn nieuwsgierig welke belangrijke mensen je kent en

wat zij daaraan zouden kunnen hebben.’

Gevraagd naar haar persoonlijke relaties benadrukte een (hoog in de

hiërarchie staande) dealer: ‘O, in mijn positie kun je geen vriend heb-

ben.’ Het dreigende gevaar van seksualisering maakt het voor een

vrouwelijke dealer moeilijker haar positie als dealer te behouden. Er is

een voortdurende strijd om te voorkomen dat ze in status wordt gere-

duceerd tot (potentiële) sekspartner. Vandaar dat het in de illegale

drugseconomie belangrijk is om single te blijven, seksuele relaties met

anderen te vermijden en zo straatkapitaal te verwerven en behouden.

Desalniettemin was seksuele intimidatie een vast bestanddeel van het

dagelijks leven van de meeste vrouwelijke dealers die door ons zijn

geïnterviewd. Ze maakten melding van frequent en herhaald seksueel

en lichamelijk geweld. ‘De mannen blijven je op de proef stellen om te

kijken hoe ver ze kunnen gaan’, vertelde een dealer.

Siri’s mannelijke collega’s en vrienden stelden haar bijvoorbeeld her-

haaldelijk op de proef door haar het shirt van het lijf te rukken en haar

bij haar borsten te pakken. Siri verklaarde dat ze dan op een vergelijk-

bare wijze moest reageren: ‘Je grijpt ze dan gewoon terug bij hun bal-

len.’ Op deze manier legde ze een seksuele gedragswijze aan de dag

die de mannen normaal gesproken niet van een vrouw verwachten.
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Hierbij spiegelde ze ook haar taalgebruik aan dat van de mannen. Siri

nam de vulgaire en seksistische taal van de mannen over: ‘Als de jon-

gens stonden op te scheppen over alle meisjes met wie ze het die

nacht hadden gedaan, speelde ik het spelletje mee en vroeg: “En, lek-

ker geneukt?”‘ Als vrouw had ze vaak het gevoel nog grovere taal te

moeten gebruiken dan de mannen. Een andere dealer zei: ‘Je moet

echt grove taal gebruiken om je te laten horen.’ Het feit dat ze geen

man waren, moesten ze verbaal overcompenseren. Een drugsdealer

stelde dat haar zakenpartners maar het best konden vergeten dat ze

een vrouw was. ‘Pas als ze je niet langer als een meisje zien, kun je

vrienden worden met de grote jongens’, beweerde ze.

Deseksualisering betekent ook het afzwakken van alle kenmerken van

vrouwelijkheid om seksuele aandacht al op voorhand te voorkomen.

Een dealer verklaarde: ‘Wat mij succesvol maakt is dat het bij mij niet

om tieten en billen gaat. Ik werk nooit met mijn uiterlijk en seks (...) Ik

zoek andere manieren om overeind te blijven.’ Net als meiden bij een

bende plaatsten ook deze drugsdealers vraagtekens bij de integriteit

van vrouwen die seks als strategisch middel gebruiken (Miller 2001,

p. 193). Siri vertelde ons bovendien dat ze met opzet zwaarder werd

om minder seksueel aantrekkelijk voor mannen te worden.

’Ik maakte mezelf onaantrekkelijker als vrouw door een stuk dikker te wor-

den, want je kent die jongens, ze hebben bepaalde ideeën over hoe een

vrouw eruit hoort te zien (...) meestal zijn dat dunne, knappe meisjes met

grote tieten en een lage dunk van zichzelf.’

Hoewel dit verhaal ook kan worden opgevat als een rationalisatie om

de ervaring van het dikker worden positief te herinterpreteren en van

een teken van wilszwakte om te vormen tot een teken van wilskracht,

illustreert het niettemin de manier van denken in de straatcultuur en

hoe vrouwelijke dealers zich bij uitstek bewust moeten zijn van de

indruk die ze maken.

Gewelddadige houding

’Hij was me veertig mille schuldig en weigerde te betalen, maar ik wist hem

op straat te vinden en schreeuwde: “Waar is mijn geld?” Toen begon hij te

jammeren en zei: “Kom maar mee, dan halen we het uit die geldautomaat

daar.” Maar toen ik me omdraaide, probeerde hij ervandoor te gaan, dus ik
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greep hem beet, smeet hem in mijn auto en sleepte hem het huis van een

vriend binnen. Toen pakte ik een paar handboeien en sloot hem op in de

garage. Ik nam een zwik pillen, zette een shot speed en pakte toen een

knuppel waarmee ik hem helemaal verrot sloeg. Ik heb hem daar een week

gehouden.’

Drugsdealers lopen een hoog risico om te worden bestolen, aangezien

de mensen om hen heen, in het bijzonder kopers en concurrenten,

weten dat ze zowel geld als drugs hebben. Volgens Renate, de hierbo-

ven geciteerde dealer, was agressief gedrag noodzakelijk om je op de

drugsmarkt te kunnen handhaven. Geweld kon ook worden gebruikt

om je imago als dealer overeind te houden. Sommige dealers vertel-

den ons dat als een vrouw toegaf aan de verleiding van een seksuele

relatie met een mannelijke dealer, ze haar reputatie als ‘een van de

jongens’ met gewelddadig gedrag kon herstellen. Een van de belang-

rijkste aspecten van straatkapitaal is geweld (Sandberg & Pedersen

2009) en eerder onderzoek suggereert dat vrouwen gewelddadig moe-

ten zijn om zich op de harddrugsmarkt te kunnen handhaven (Dunlap

e.a. 1997, p. 44). Renate legde uit waarom:

’Ik had geen andere keus dan een harde tante te worden om respect af te

dwingen en mensen duidelijk te maken dat ze niet met me moesten sollen

(...) Ik had geen andere keus dan mijn slechte kant te laten zien om te voor-

komen dat mensen naar mijn huis zouden komen om me te beroven of in

elkaar te slaan.’

Voor deze dealers was het gebruik van geweld, en misschien belangrij-

ker nog zich voordoen als gewelddadig personage, een cruciale strate-

gie om te kunnen opereren op een door mannen gedomineerde markt.

Een vrouwelijke dealer illustreerde dit beeldend: ‘Ik heb mensen gesla-

gen met honkbalknuppels, boksbeugels en allerlei dingen (...) Ik denk

dat ik altijd behoorlijk hard ben geweest.’ Een andere geïnterviewde

vertelde dat ze aan vechtsporten deed om de vaardigheden te verwer-

ven die ze nodig had om fysiek gevaarlijk over te komen. Zo liet ze

merken dat ze niet met zich liet sollen: ‘Ik liet me nooit koeioneren. Als

een man me een klap geeft, sla ik hem terug. Een keer heb ik een man

echt hard geslagen, waar een heleboel mensen bij waren. Sindsdien

word ik gerespecteerd.’ Een andere dealer verklaarde dat haar geweld-

dadige reputatie nog vele jaren nadat ze voor het laatst geweld had
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gebruikt was blijven hangen: ‘Als ik door de binnenstad loop, zie ik

nog steeds drugsverslaafden ervandoor gaan zodra ze me in het oog

krijgen.’

Renate was klein en slank en zich er waarschijnlijk van bewust dat

haar gestalte weinig ontzag inboezemde. Maar ze vertelde dat je de

drempel voor het gebruik van geweld kunt verlagen door drugs te

gebruiken en onder invloed te zijn van verschillende drugs tegelijk. De

vrouwelijke dealers die vertelden over gewelddadig gedrag leken hun

verhalen allemaal te overdrijven en er extra nadruk op te leggen, op

een wijze die we bij mannelijke dealers niet zagen. Ook mannen koes-

terden hun gewelddadige imago, maar zowel de frequentie als de

intensiteit van de verhalen van vrouwelijke drugsdealers over geweld

was opmerkelijk. Vrouwelijke drugsdealers lijken het feit dat ze geen

man zijn op vele manieren te compenseren (Dunlap e.a. 1997, p. 50).

Het gebruik van excessief geweld en het zich overdreven voordoen als

gewelddadig personage waren belangrijk voor veel vrouwen, vooral als

ze betrokken waren bij illegale drugshandel, ingebed in de straatcul-

tuur.

Emotionele afstandelijkheid

’Je zet je pokerface op. Je moet doen alsof niets je raakt, alsof niets je ver-

drietig maakt. Je kan niet huilen als je naar een film kijkt. Je zet je emoties

opzij – oké? Het is een van de dingen die je moet doen om overeind te blij-

ven. Anders word je vermorzeld, door de meiden én de jongens.’

Volgens Maren, de hierboven geciteerde dealer, was er geen plaats

voor ‘weekhartig’ gedrag. Veel van de dealers met wie wij gesproken

hebben, waren het hier hartgrondig mee eens. Een van hen verklaarde

dat ze tot haar recente gevangenneming niet meer had gehuild sinds

haar veertiende: ‘Ik heb altijd een spel gespeeld (...) tot ik in de gevan-

genis kwam heb ik niet één keer gehuild. Geen enkele traan. En in al

die jaren heb ik toch heel wat meegemaakt.’ Een andere vrouwelijke

gevangene uitte vergelijkbare ervaringen en opvattingen. ‘Ik had een

reputatie hoog te houden’, zei ze tegen ons. ‘Anderen moesten me als

koud, hard en cynisch zien. Ik liet mijn ware aard aan niemand zien,

want als ik dat wel deed, zouden ze me als zwak beschouwen.’ Deze

houding kwamen we veel tegen in onze interviews, zoals wordt geïllus-

treerd door een andere dealer: ‘Ik omhelsde die rol. Ik was onkwets-
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baar. Niemand kon me raken, wat er ook gebeurde. Ik liet nooit

iemand mijn ware ik zien.’

Het belang van deze strategie blijkt uit de verhalen van de vrouwen

over de wijze waarop ze voortdurend werden ‘getest’ door mannelijke

dealers: ‘Vanaf het moment dat je laat zien dat je kwetsbaar bent, door

te blozen of schaamte te tonen, hebben ze je waar ze je hebben willen.

Je moet je emoties goed kunnen verbergen, dat is duidelijk’, verklaarde

een van de dealers. Een andere benadrukte hoe belangrijk het was

altijd kalm te blijven:

’Een meisje zei ooit tegen me: “Ik wou dat ik jou was, want jij blijft altijd ijs-

koud, wat er ook gebeurt.” Ik dacht toen bij mezelf: “Nee, dat is niet zo,

maar ik moet de schijn ophouden en mijn gezicht in de plooi houden, ook

al doe ik het eigenlijk in mijn broek van angst.”‘

Emotionele afstandelijkheid wil zeggen dat men zich emotioneel

onkwetsbaar en ‘harteloos’ voordoet. Veel deelnemers aan het onder-

zoek beschreven dit als de sleutel om door de mannen te worden

goedgekeurd. Maar ook op een persoonlijker niveau gebruikten de

vrouwen deze strategie om afstand te creëren tot moeilijke situ-

aties – om emotionele pijn te vermijden. ‘Ik denk dat het ook een

afweermechanisme is’, zei een dealer. Emotionele afstandelijkheid

wordt vaak gebruikt in combinatie met zowel een gewelddadige hou-

ding als deseksualisering. Deseksualisering vereist zelfs een zekere

emotionele afstandelijkheid. Vrouwelijke dealers deden bijvoorbeeld

net alsof seksuele intimidatie hen koud liet, terwijl dat in feite niet zo

was. Emotionele afstandelijkheid kan worden gebruikt om straatkapi-

taal te vergaren in een door mannen overheerste drugseconomie,

maar er moet wel een prijs voor worden betaald. ‘Ik ben mezelf in die

jaren kwijtgeraakt en nu weet ik niet wie ik ben’, zei een van hen, en

ook veel andere dealers gaven te kennen niet meer precies te weten

wie ze nu eigenlijk waren. Maren verklaarde: ‘Hoe meer tijd verstrijkt,

des te moeilijker wordt het om terug te keren naar je ware emoties, te

weten wat je eigenlijk zou moeten voelen.’ Het omgaan met seksuele

intimidatie en andere vernederende ervaringen, terwijl je doet alsof

het allemaal niets betekent, is moeilijk. De marginale en kwetsbare

positie die vrouwelijke drugsdealers innemen stelt hen voor dilemma’s

die mannen weten te vermijden.
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Servicegerichtheid

Veel drugsdealers beschrijven hun activiteiten als ‘zakendoen’ en ver-

gelijken wat ze doen voortdurend met wat er op legale markten

gebeurt (Dwyer & Moore 2010). Hoewel zakendoen meestal wordt

geassocieerd met mannelijkheid, is een dergelijk imago van de drugs-

handel veel gemakkelijker te combineren met het vrouw-zijn dan een

beeld waarin de nadruk ligt op misdaad, machogedrag en geweld.

Voor Bente lag de sleutel naar een succesvol en gerespecteerd dealer-

schap in het serieus nemen van haar werk: ‘Iedereen respecteert je,

niet omdat ze bang voor je zijn, maar omdat je de dingen doet zoals ze

gedaan moeten worden.’ Ze zei dat ze de reputatie had nooit uit de

school te klappen: ‘Weet je, mensen in mijn positie moeten voor hon-

derd procent betrouwbaar zijn.’ Vertrouwen is in de drugshandel van

primair belang en ze vond het ook belangrijk nooit ook maar één van

haar klanten te bedriegen. Op deze manier wist Bente ook de loyaliteit

van haar klanten te winnen. ‘Niet één persoon heeft ooit in de rechts-

zaal verklaard dat ik ze iets had verkocht’, verklaarde ze vol trots. Veel

dealers benadrukten het belang van loyaliteit aan hun klanten. ‘Met

liegen en bedriegen kom je niet ver. Ik geloof sterk in “wie kaatst kan

de bal verwachten”‘, aldus een dealer. Een ander benadrukte dat het

belangrijk was het product niet te versnijden: ‘Het is allemaal een

kwestie van redelijk en eerlijk zijn. Als je gaat lopen bluffen, kun je

misschien één keer een goede slag slaan, maar op den duur red je het

niet.’ Een van de andere dealers had minder zelfvertrouwen. Zij had

het idee dat ze vooral servicegericht moest zijn omdat klanten van

vrouwelijke dealers verwachtten dat ze de drugs sneller konden leve-

ren dan mannen.

Betrouwbaarheid, redelijkheid, snelheid en geloofwaardigheid zijn

voorbeelden van eigenschappen die vrouwen kunnen helpen om als

dealer succesvol te zijn, op basis van slimheid en een zakelijke ethiek

en zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot geweld (Denton 2001;

Hutton 2005). Dit komt overeen met de bevindingen van Morgan en

Joe (1996) dat vrouwen niet alleen succesvolle dealers waren, maar er

ook eer in schepten de handel rond ‘ethische normen’ te organiseren.

Bente beweerde zelfs dat servicegerichtheid haar van nature goed

afging omdat ze ook moeder was.
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Een van de dealers toonde zich een uitgesproken tegenstandster van

geweld. Op de vraag hoe ze met mensen omging die haar geld schuldig

waren, antwoordde ze:

’Nou, ik heb nogal wat geld uitstaan. Er zijn veel mensen die me geld schul-

dig zijn. (...) Als ze geen geld hebben, hebben ze geen geld, toch? Ik ben

degene die zo dom is geweest ze in deze situatie te brengen. Ik houd er

gewoon rekening mee. Ze half dood slaan maakt de zaken er heus niet

beter op.’

Mannen in de drugshandel stereotyperen vrouwen gewoonlijk als

onbetrouwbaarder en eerder bereid om uit de school te klappen

(Covington 1985, p. 330). Net als bij de andere, hierboven beschreven

strategieën kan ook servicegerichtheid worden beschouwd als een

manier om zulke vooroordelen te logenstraffen. In tegenstelling tot de

andere strategieën is servicegerichtheid er niet op gericht om ‘een van

de jongens’ te worden en straatkapitaal te vergaren. Veeleer is het een

poging de regels van het spel te veranderen of herdefiniëren.

Vrouwelijke dealers leggen wel eens de nadruk op servicegerichtheid

omdat ze niet kunnen concurreren op het punt van bereidheid tot

geweld of het hooghouden van een ‘gangster’-imago. Een vrouwelijke

dealer gaf bijvoorbeeld aan dat ze niet sterk genoeg was om crediteu-

ren met geweld te dreigen. Haar strategie was het geld in plaats daar-

van maar als al gemaakte en niet meer ongedaan te maken kosten te

beschouwen en er niet meer aan te denken:

’Zo is het vaak geweest, want volgens mij levert dat op de lange termijn

resultaten op. Het is niet alleen een aardig gebaar, weet je, maar ook een

egoïstische keuze, want gul zijn levert iets op. Je bouwt er vertrouwen mee

op. Die persoon zal je waarschijnlijk nooit verraden.’

Servicegerichtheid is dus een intelligente manier om met een inferi-

eure status om te gaan (Hutton 2005). Dealers die van deze strategie

gebruikmaakten, hadden vaak een meer diverse sociale achtergrond

dan andere dealers. Sommigen hadden vóór hun dealercarrière een

legale baan gehad, anderen hadden een hogere schoolopleiding

gevolgd. De dealers wisten een breder scala aan bronnen aan te boren,

wat nodig was om deze strategie op succesvolle wijze in te zetten.
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Overcompensatie, mannelijk doen en de ‘regels’ tarten

Veel illegale drugsmarkten en sociale contexten van drugshandel wor-

den gekenmerkt door straatcultuur (Bourgois 2003), straatmasculini-

teit (Mullins 2006) of wat wij hebben beschreven als straatkapitaal

(Sandberg & Pedersen 2009). De relevantie van het concept van straat-

kapitaal voor een bespreking van vrouwelijke dealers kan kort worden

samengevat. Vrouwelijke drugsdealers hebben minder belichaamd

straatkapitaal – en dat weten ze. Zoals hierboven beschreven, kennen

hun strategieën om deze achterstand te overwinnen vele facetten.

Hiertoe behoren ook complexe wijzen van ‘doing gender’ (West &

Zimmerman 1987), waarbij zich verscheidene dilemma’s voordoen.

In eerder onderzoek is gesteld dat vrouwelijke drugsdealers ‘typisch

mannelijk gedrag’ vermijden en niet overnemen. De reden hiervoor

zou zijn dat vrouwen, door zich anders te kleden en te gedragen dan

mannen, geen aandacht trekken met hun illegale activiteiten. Vrouw

zijn kan dus een voordeel zijn (Jacobs & Miller 1998). Strategieën om

buiten beeld van de politie te blijven zijn echter van weinig nut als de

potentiële dader niet wordt geaccepteerd door andere actoren in de

illegale drugshandel. Veel van de nadelen waarmee vrouwelijke dea-

lers worden geconfronteerd, zijn van economische aard. In onze

interviews zeiden sommige vrouwen dat ze de dubbele prijs moesten

betalen als ze een ‘zware jongen’ wilden inhuren (zie het citaat in de

inleiding). Er werd ook van hen verwacht dat ze een hogere rente

betaalden voor geleend geld. Deze bevindingen zijn in tegenspraak

met conclusies elders in de literatuur. Adler berichtte bijvoorbeeld dat

mannen ‘het niet zo nauw met de regels namen als het om “dames”

ging’, waarmee bedoeld werd dat vrouwen meer tijd kregen om hun

schulden af te betalen (Adler 1993, p. 91). Ze beschreef dit als een op

mannelijke superioriteitsvooroordelen gestoelde houding. Beide

observaties illustreren de ondergeschikte rol van vrouwen in de ille-

gale drugseconomie. Vrouwen worden niet als gelijkwaardig

beschouwd en als ze geaccepteerd willen worden, moeten ze daar

dubbel zo hard voor werken.

Voor veel vrouwen is onthouding van seksuele relaties de beste strate-

gie om een gerespecteerde drugsdealer te worden. Op deze manier

vermijden ze als seksobject, of erger nog, als ‘hoer’ te worden gezien.

Andersom stijgt de status van mannelijke dealers naargelang het aan-

tal vrouwen met wie ze worden gezien; homoseksuele relaties daaren-
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tegen zijn ongewenst. Zowel mannen als vrouwen moeten vrouwelijk-

heid afzwakken en vrouwelijk gedrag vermijden. Mullins (2006)

beschrijft bijvoorbeeld de complexe wijze waarop men voortdurend

aan zijn identiteit moet werken om te voorkomen dat men als ‘groen-

tje’ wordt beschouwd. Een gewelddadige houding en emotionele

afstandelijkheid zijn eveneens strategieën die zowel vrouwelijke als

mannelijke dealers gebruiken. Er lijkt een neiging tot overcompensatie

te bestaan bij vrouwelijke dealers, die zichzelf nog gewelddadiger en

minder emotioneel betrokken proberen voor te doen dan mannen.

Het lijkt ook alsof ze meer problemen hebben met het spelen van deze

rol dan veel mannen. Wellicht komt dit doordat deze rol verder verwij-

derd is van de traditionele genderrol van vrouwen, en dus moeilijker te

combineren met andere identiteiten, zoals die van moeder of vrien-

din.

Servicegerichtheid verschilt van de andere strategieën doordat die in

tegenspraak is met de ratio van de straatcultuur of die in twijfel trekt.

Deze strategie is niet gericht op het vergaren van straatkapitaal, maar

eerder op het veranderen van de regels van het spel. Dit is waarschijn-

lijk de strategie met het meeste potentieel voor vrouwen, aangezien ze

daarmee niet tegen hun belichaamde eigenschappen in hoeven te

werken en ze bovendien hun rol als drugsdealer kunnen combineren

met andere vrouwelijke genderrollen. Carlen en haar collega’s conclu-

deerden dat criminele vrouwen de conventionele genderrol die hun

werd aangeboden afwezen. Toch wilden ze die conventionele vrou-

wenrol ook niet verruilen voor een conventionele mannenrol. Wat ze

wilden was onafhankelijkheid en succes (Carlen 1985). De service-

gerichte benadering van de drugshandel past waarschijnlijk het best in

de kleinschalige, besloten handel in softdrugs, waar de gewelddadige

straatcultuur minder dominant is. Maar dit geldt blijkbaar niet voor

iedereen, aangezien we ook dealers aantroffen die deze strategie op

een hoger niveau in de harddrugsmarkt toepasten.

Competent ondanks structurele beperkingen

Er bestaan twee grote theoretische perspectieven in onderzoeken naar

vrouwelijke drugsdealers. In de traditionele benadering worden vrou-

welijke dealers beschreven als gemarginaliseerde, passieve en hulpe-

loze slachtoffers (Adler 1993; Maher 1997; Maher & Daly 1996;
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Steffensmeier 1983). De nadruk ligt op de structurele beperkingen

waarmee vrouwen in een door mannen gedomineerde economie wor-

den geconfronteerd en de problemen waarmee vrouwen te maken

krijgen in een hypermannelijke sociale context. In meer recente

onderzoeken daarentegen worden vrouwen beschreven als vaardige

en competente dealers, die in bepaalde opzichten in het voordeel zijn

door hun vrouwelijke eigenschappen (Denton 2001; Denton & O’Mal-

ley 1999). Deze laatste benadering benadrukt het handelen (de agency)

van vrouwen die bij drugshandel betrokken raken.

De verschillende perspectieven kunnen deels empirisch worden ver-

klaard uit het feit dat de onderzoekers verschillende markten hebben

bestudeerd, met verschillende structurele mogelijkheden voor vrou-

wen. Het verschil weerspiegelt echter ook een fundamenteel theore-

tisch onderscheid tussen structuurgerichte en handelingsgerichte

sociologische verklaringen en bepaalde spanningen binnen het femi-

nisme. De traditionele benadering komt voort uit een feministisch

perspectief waarin de nadruk ligt op de onderdrukking van vrouwen in

een door mannen gedomineerde maatschappij (of subcultuur). De

nieuwere benadering is een radicalere emanciperende feministische

benadering die de nadruk legt op het belang van sociale wetenschap

in patriarchale onderdrukking.

Door het concept van genderspecifiek straatkapitaal te introduceren

willen we komen tot een compromis tussen beide benaderingen. We

stellen dat veel vrouwelijke dealers in een door mannen gedomineerde

markt opereren, waardoor ze sterk in het nadeel zijn. Sociale relaties in

de drugseconomie zijn machtsrelaties die reguleren welke positie

actoren innemen. Zowel vroegere als huidige posities beïnvloeden de

capaciteiten van actoren en de bronnen waartoe ze toegang hebben,

en daarmee hun mogelijkheden tot handelen (Bourdieu 1977,

p. 82-83). Met andere woorden, vrouwen worden structureel beperkt

door hun gebrek aan belichaamd straatkapitaal. Echter, hoewel ze

structureel worden beperkt, biedt hun belichaamde kapitaal of habi-

tus ook mogelijkheden voor creatieve strategieën en handelingen

(Bourdieu 1990). De strategieën die we hierboven hebben beschreven,

zijn structureel beperkt, maar het zijn niettemin strategische pogingen

om aan een marginale positie te ontstijgen. Zoals Bourdieu (1984)

benadrukt, zullen deze pogingen nooit helemaal succesvol zijn en

paradoxaal genoeg vaak onderdrukkende structuren in het veld repro-

duceren.



Drugsdealers, gender en straatkapitaal 41

Conclusie

Illegale drugsmarkten zijn moeilijke sociale contexten voor vrouwen

en vrouwelijke dealers zijn op de meeste van die markten zwaar

ondervertegenwoordigd. Als vrouwen zich als dealer op de drugsmarkt

begeven, worden ze met diverse lastige problemen geconfronteerd.

Het belangrijkst is dat ze vaak worden gestereotypeerd als onbetrouw-

bare wezens die hun mond niet kunnen houden, gemakkelijk te bena-

deren zijn en niet in staat zijn zichzelf te beschermen. Om zich in een

door mannen overheerste illegale drugseconomie te kunnen handha-

ven, moeten vrouwelijke dealers laten zien dat deze vooroordelen niet

kloppen. Dat is een moeilijke opgave. Vrouwelijke dealers eindigen

vaak als slachtoffer of belanden in de drugseconomie in een marginale

positie. Seksueel en fysiek geweld zijn wijdverbreid. Illustratief hier-

voor is dat veel van de hierboven aangehaalde strategieën werden

gebruikt om seksuele uitbuiting en geweld te voorkomen. Dit was vaak

geen rechtstreeks gevolg van de dealeractiviteiten zelf, maar maakte

deel uit van de macho straatcultuur waarbinnen de drugshandel

plaatsvond.

Toch staan vrouwen niet helemaal machteloos en zijn mannen niet

altijd in het voordeel. De meeste mensen in de harddrugseconomie,

zowel mannen als vrouwen, hebben een gemarginaliseerde achter-

grond: veel van hen zijn in hun kindertijd en puberteit met traumati-

serende ervaringen geconfronteerd. Armoede, seksueel geweld en

ouderlijk drugsmisbruik zijn bekende factoren in het leven van zowel

mannelijke als vrouwelijke dealers. In die zin zijn ze allemaal slachtof-

fers. Toch zijn mannen na het betreden van bepaalde delen van de

illegale drugseconomie in het voordeel; ze hebben een beter leven en

het is voor hen gemakkelijker te slagen dan voor vrouwen.
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Herken de homo

Over het beoordelen van de geloofwaardigheid van seksuele
gerichtheid in asielzaken

S. Jansen *

In dit artikel ga ik in op de vraag hoe in de Nederlandse asielprocedure

omgegaan wordt met de geloofwaardigheid van een gestelde seksuele

gerichtheid. Welke valkuilen doen zich hierbij voor en hoe kunnen die

omzeild worden? Hoe moeten ambtenaren van de IND homo’s her-

kennen? Maar eerst geef ik een korte schets van een aantal andere pro-

blemen waarmee lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender

(LHBT) asielzoekers te maken krijgen, zoals die naar voren kwamen uit

het onderzoek Fleeing homophobia: Asylum claims related to sexual

orientation and gender identity in Europe. In dit onderzoek heb ik

samen met Thomas Spijkerboer en een groot aantal nationale

en andere experts de juridische situatie van LHBT-asielzoekers in

25 Europese landen vergeleken (Jansen & Spijkerboer 2011).

In grote delen van de wereld worden mensen vervolgd vanwege hun

seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Ze worden mishandeld, ver-

kracht, met stenen bekogeld, en op allerlei manieren gediscrimineerd.

Als ze hiertegen bescherming zoeken bij de politie, krijgen ze vaak nul

op het rekest, ze worden uitgelachen of zelfs gearresteerd. In 78 lan-

den zijn ‘homoseksuele handelingen’ strafbaar, waarbij de straffen

variëren van jarenlange gevangenisstraf tot de doodstraf. Hierdoor

zien LHBT’s zich soms genoodzaakt hun land van herkomst te ont-

vluchten om elders een veilig heenkomen te zoeken. Het is niet duide-

lijk om hoeveel mensen het precies gaat: er zijn nauwelijks statistieken

op dit punt.1 Nederland was in 1981 het eerste land ter wereld dat

* Mr. Sabine Jansen is werkzaam bij het COC in Amsterdam.
1 De Nederlandse overheid acht het in strijd met de privacy om statistieken bij te houden. In

België en Noorwegen gebeurt dit wel. Op basis van een ruwe schatting komen we tot zo’n
10.000 LGBT-asielzoekers per jaar in de EU (Jansen & Spijkerboer 2011, p. 15-16).
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erkende dat homoseksuelen in aanmerking kunnen komen voor asiel.

In 2004 werd dit inzicht op Europees niveau gecodificeerd.2

LHBT-asielzoekers kunnen dus in Europa asiel krijgen, maar zij wor-

den bij hun asielaanvraag geconfronteerd met een aantal specifieke

problemen (zie uitgebreider Jansen & Spijkerboer 2011; Jansen 2013).

Soms wordt gezegd dat zij best terug kunnen naar hun land van her-

komst, zolang zij hun seksuele identiteit maar verbergen. Zo worden

zij in feite terug de kast in gestuurd. Het Nederlandse beleid is op dit

punt ambigu. Aan de ene kant stelt het beleid dat niet verlangd kan

worden dat een seksuele gerichtheid verborgen wordt gehouden.

Tegelijkertijd kan volgens het beleid ‘een zekere terughoudendheid’

best gevraagd worden.3 De kwestie ligt op dit moment ter beoordeling

van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en de kans is groot dat

Nederland door het Hof zal worden teruggefloten, en dat analoog aan

de – eerder door het Hof beantwoorde – vragen over de manier waarop

een godsdienst kan worden uitgeoefend, zal worden geoordeeld dat

het verwachten van terughoudendheid niet toegestaan is, wegens

strijd met EU-grondrechten.

Een ander probleem is dat er in Europese asielsystemen te weinig

rekening gehouden wordt met de omstandigheid dat homoseks straf-

baar is in het land van herkomst. Vaak wordt gezegd: ‘Homoseksuali-

teit is wel strafbaar in het land waar u vandaan komt, maar ons is niet

bekend dat deze strafbepaling systematisch uitgevoerd wordt of dat

LHBT’s daadwerkelijk worden opgepakt.’ Daarbij wordt onvoldoende

ingezien dat zo’n strafbepaling doorwerkt in het dagelijks leven, en dat

die in feite een vrijbrief geeft aan homofobe acties van burgers (zie ook

Jansen & Spijkerboer 2012a). De Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State heeft ook hierover advies gevraagd aan het Hof in

Luxemburg.4

De Afdeling lijkt met betrekking tot homoseksuele asielkwesties de

smaak te pakken te hebben. Onlangs heeft de Afdeling aan het Hof van

Justitie namelijk ook de vraag voorgelegd hoe omgegaan moet worden

met de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele gericht-

2 Richtlijn 2004/83/EG en recast 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onder-
danen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genie-
ten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking
komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming,
art. 10 lid 1 onder d.

3 Vreemdelingencirculaire Vc 2000 C2/2.10.2.
4 ABRvS 18 april 2012, JV 2012/259, nr. 201109928/1/T1 (Senegal), nr. 201106615/1/T1

(Oeganda) en nr. 201012342/1/T1 (Sierra Leone).
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heid.5 Om twee redenen zou het zinvol zijn als het Hof hierin enige

klaarheid kan brengen.

Op de eerste plaats bleek uit het ‘Fleeing homophobia’-onderzoek dat

in de lidstaten op heel verschillende wijze beoordeeld wordt of een

asielzoeker homoseksueel is. In Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Oos-

tenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië worden seksuologen,

psychiaters en psychologen ingeschakeld om dit vast te stellen. Zo

werd in Tsjechische asielzaken gebruikgemaakt van de zogenoemde

phallometrie, een seksuologische methode, ontwikkeld voor de

behandeling van seksuele delinquenten, waarbij de fysieke reactie op

verschillende soorten pornografisch materiaal gemeten wordt. Na een

storm van protest is het gebruik van deze methode in Tsjechië gestopt

(FRA 2010, p. 59-60; ORAM 2010; UNHCR 2011; Jansen & Spijkerboer

2011, p. 50-53). Dat weerhield de Slowaakse autoriteiten er echter niet

van om vorig jaar opnieuw een asielzoeker te onderwerpen aan een

phallometrische test.6 Nu homoseksualiteit niet langer als een ziekte

wordt beschouwd, is het in het algemeen onterecht en ongepast om

medici te vragen de diagnose ‘homoseksueel’ te stellen.7 Daarnaast

blijken in de Europese asielpraktijk – en ook in Nederland, zoals ik

hierna zal laten zien – beslissingen veelvuldig te worden gebaseerd op

stereotypen met betrekking tot seksuele identiteit (Jansen & Spijker-

boer 2011, p. 57 e.v.). Het behoeft geen betoog dat ook dit onwenselijk

is.

Op de tweede plaats lijkt het steeds vaker voor te komen dat asiel-

zoekers die stellen homoseksueel, lesbisch of biseksueel te zijn, afge-

wezen worden omdat hun seksuele voorkeur niet wordt geloofd. In

ieder geval krijg ik, als medewerker van het COC en als iemand die

zich al jaren met dit onderwerp bezighoudt, zulke beslissingen de laat-

ste tijd zeer regelmatig onder ogen, terwijl dat een paar jaar geleden

niet of nauwelijks voorkwam. De observatie van de Australische hoog-

leraar Jenni Millbank, dat twijfel aan de geloofwaardigheid van de

gestelde seksuele voorkeur vooral opduikt nadat andere obstakels voor

een succesvolle LHBT-asielaanvraag zijn weggenomen, lijkt ook in de

5 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201110141-1-T1-V2 (Oeganda), nr. 201208550-1-T1-V2 (Gam-
bia) en nr. 201210441-1-T1-V2 (Afghanistan).

6 E-mailwisseling met Katarína Fajnorová van de Human Rights League Slovakia en Joël Le
Déroff van ILGA-Europe.

7 En dit geldt evenzeer voor transgenders, ook al kwamen wij in het ‘Fleeing homophobia’-
onderzoek maar één voorbeeld tegen waarin een gestelde genderidentiteit niet geloofd
werd.



Herken de homo 47

Nederlandse asielpraktijk op te gaan.8 Nu de levensgevaarlijke situatie

voor LHBT’s in Irak geleid heeft tot een beleid waarbij aan LHBT’s uit

dat land asiel verleend wordt, worden zij nu regelmatig afgewezen

omdat de door hen gestelde seksuele gerichtheid niet geloofd wordt.

Het beoordelen van de geloofwaardigheid van een asielrelaas

Het beoordelen van de geloofwaardigheid van een asielrelaas is altijd

ingewikkeld. Meestal is de enige bron van ‘bewijs’ de verklaring van de

asielzoeker zelf. In de ideale situatie vertelt de asielzoeker spontaan en

in detail wat hem of haar is overkomen en/of waar hij of zij precies

bang voor is. In veel gevallen zal er echter van zo’n situatie geen

sprake zijn. Asielzoekers zijn vaak onzeker, hebben misschien angst

voor autoriteiten, en soms hebben zij traumatische gebeurtenissen

meegemaakt. Daarbij liggen taalproblemen, misverstanden en com-

municatieproblemen door culturele verschillen op de loer. Ook moet

rekening worden gehouden met de gebreken van het menselijk geheu-

gen. Hierdoor kunnen bonafide vluchtelingen gemakkelijk ongeloof-

waardig lijken. In Nederlandse asielzaken is een bijkomend probleem

dat er op dit vlak een zeer beperkte rechterlijke toetsing bestaat. De

rechter mag – anders dan in veel andere landen – de beoordeling van

de geloofwaardigheid slechts marginaal toetsen (zie verder Geertsema

2012; Baldinger 2013). Er ligt daardoor een zware verantwoordelijk-

heid op de schouders van de IND.

Het gesprek gaat via een tolk, in veel gevallen afkomstig uit het land

van herkomst,9 vaak niet op de hoogte van zaken met betrekking tot

niet-heteroseksuele relaties en de bijbehorende terminologieën, en

soms regelrecht homofoob. Daarbij zijn er verschillende redenen

waarom LHBT-asielzoekers niet direct over hun seksuele voorkeur of

genderidentiteit kunnen of durven spreken. Meestal komen ze uit een

homo- of transfobe omgeving, vaak zijn ze bang dat andere asiel-

zoekers erachter komen, soms schamen ze zich en in veel gevallen

8 In het Verenigd Koninkrijk lijkt, na de euforie rondom de internationaal geroemde uit-
spraak van het Supreme Court (UK Supreme Court, HJ (Iran) and HT (Cameroon) v Secre-
tary of State for the Home Department, 7 juli 2010, [2010] UKSC 31), waardoor LHBT-
asielzoekers niet langer de kast in worden gestuurd (maar zie Weßels 2013), nu eenzelfde
patroon te ontstaan, zie Bowcott 2013.

9 De meerderheid van de in het kader van het project Pink Solutions geïnterviewde LHBT’s
had grote moeite met een tolk uit het land van herkomst (Luit 2013).
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hebben ze nog nooit over hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit

gesproken. Ook weten LHBT’s soms niet dat seksuele voorkeur of gen-

deridentiteit een grond kan zijn voor asiel (Jansen & Spijkerboer

2012b).

Late coming-out

Het komt daardoor regelmatig voor dat LHBT-asielzoekers pas in een

latere procedure tegenover de ambtenaar uit de kast komen. Ook in

deze zaken speelt de kwestie van de geloofwaardigheid. Op zich is het

voorstelbaar dat de staatssecretaris de wenkbrauwen fronst als een

asielzoeker in een derde asielprocedure opeens vertelt dat hij homo is.

Van de andere kant is het ook voorstelbaar dat het heel moeilijk is om

tegen een wildvreemde ambtenaar iets te vertellen wat je altijd verbor-

gen hebt moeten houden. Toch worden zulke vervolgaanvragen in de

meeste gevallen afgewezen, omdat de late coming-out tegenover de

IND niet gezien wordt als een nieuw feit dat een nieuwe beoordeling

rechtvaardigt. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de volgende manier:

’Hoewel de vreemdeling aangeeft zijn gevoelens pas na zijn vertrek uit zijn

land van herkomst als homoseksualiteit te kunnen duiden, heeft hij deze

gevoelens al sinds zijn veertiende of vijftiende levensjaar, zodat hij hiervan

eerder melding had moeten maken.’10

Onlangs is op aandringen van het COC het beleid op dit punt gewij-

zigd. Volgens dit nieuwe beleid wordt een later ingebrachte seksuele

voorkeur niet langer terzijde geschoven als zijnde geen nieuw feit.11

Maar nu wordt zo’n aanvraag afgewezen omdat de coming-out te laat

kwam en om die reden ongeloofwaardig is (COC Nederland 2012).

Asielzoekers die pas later over hun seksuele gerichtheid vertellen,

komen zo van de regen in de drup.

10 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201210441-1-T1-V2 (Afghanistan).
11 Zie WBV 2012/21, Stcrt. 2012, 19403, 27 september 2012: ‘Indien de vreemdeling pas tij-

dens een tweede of opvolgende asielaanvraag aangeeft dat hij homoseksueel is, en deze
informatie wordt geloofwaardig geacht, dan wordt de vreemdeling niet tegengeworpen
dat hij niet tijdens een voorgaande procedure gewag heeft gemaakt van zijn homoseksu-
ele geaardheid.’
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Verkeerde vragen

Van LHBT’s wordt op het ene moment verwacht dat zij zich terughou-

dend gedragen, en de andere keer dat zij volledig open zijn (Sedgwick

2008 p. 69 e.v.). In de Nederlandse asielpraktijk wordt verwacht dat

LHBT’s zich in het land van herkomst terughoudend opstellen en niet

met hun homoseksualiteit te koop lopen. Maar als zij het in dat land te

gevaarlijk vinden, als ze toch betrapt worden of het niet langer verdra-

gen om in de kast te zitten, en besluiten te vluchten, is het wél de

bedoeling dat zij in één klap hun kaarten op tafel leggen en dat zij de

geschiedenis van hun seksuele voorkeur tot in alle details vertellen.

Ambtenaren van de IND stellen aan LHBT-asielzoekers rare en imper-

tinente vragen. Uit een door het COC uitgevoerd onderzoek (Luit

2013) bleek dat in gehoren gevraagd wordt:

– Waaróm ben je homoseksueel/lesbisch?

– Denk je dat je zo geboren bent, of is het geleidelijk zo gegroeid?

Ook wordt gevraagd naar details over seksuele contacten:

– Met hoeveel mensen heb je seks gehad?

– Wat deed je precies, als je seks had met je vriendin/vriend?

– Welk gevoel wekte dit bij je op?

Niettemin stelde de staatssecretaris onlangs: ‘Een beleidsuitgangspunt

is dat gehoormedewerkers geen expliciete vragen stellen over de wijze

waarop een vreemdeling praktisch invulling geeft aan zijn seksuele

gerichtheid, seksueel of anderszins.’12 Het is niet duidelijk waar dit

beleid is vastgelegd, en ik krijg niet de indruk dat het wordt uitgevoerd

(zie ook Jansen & Spijkerboer 2011, p. 55).

Volker Türk wijst in dit verband op

’the over-emphasis by some decision-makers on sexual acts rather than on

sexual orientation as an identity. Not only can it lead to intrusive and

humiliating questioning about one’s sexual life, it also overlooks the fact

that LGBTI people are often persecuted because of the threat they repre-

sent to prevailing social and cultural mores.’ (UNHCR 2012a)

12 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201110141-1-T1-V2, nr. 201208550-1-T1-V2 en
nr. 201210441-1-T1-V2.
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Stereotiepe redeneringen

Bij het beoordelen van aanvragen van LHBT’s spelen verschillende

onderliggende kwesties:

1. Gaat homoseksualiteit over gedrag of identiteit?

2. Hoe verliep de bewustwording of coming-out?

3. Kent u de homoscene?

Ik geef van alle drie een paar voorbeelden.

1. Wat is een homo eigenlijk? Gaat het om seks of is het een identiteit?

Terwijl er soms wordt verwacht dat de asielzoeker alle details van haar

of zijn seksuele ervaringen beschrijft, blijkt uit uitspraken en beschik-

kingen dat de IND het bedrijven van homoseks toch vaak onvol-

doende reden vindt om te spreken van homoseksualiteit:

– Zo werd een man niet geloofd omdat hij ‘nimmer een andere invul-

ling aan homoseksualiteit heeft gegeven dan het hebben van seksu-

eel contact en zich nimmer heeft verdiept in wat het betekent om

homoseksueel te zijn’.13

– ‘Het enkele feit dat de vreemdeling een film heeft overgelegd waarin

hij seksuele handelingen verricht met een man, maakt niet dat hij

daarmee zijn gerichtheid heeft aangetoond.’14

– De visie van een Marokkaanse man op homoseksualiteit werd als

bevreemdend aangemerkt. Zo stelde hij homoseksualiteit gelijk aan

‘seks hebben met een andere man’ en beschouwde hij ‘iets met een

man hebben’ niet als het hebben van een relatie.15

In deze voorbeelden wordt verondersteld dat een echte homo zich niet

beperkt tot het bedrijven van homoseks, maar zich serieus verdiept in

zijn seksuele identiteit. Het is niet ongebruikelijk om onderscheid te

maken tussen seksuele gerichtheid, seksuele identiteit en seksueel

gedrag, maar in de asielcontext lijkt het me niet zinvol om op dit punt

een keuze te maken, want hier gaat het om de vrees voor vervolging

die voortvloeit uit een seksuele gerichtheid, seksuele identiteit of sek-

sueel gedrag.

13 Rb. Haarlem 29 september 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1399, JV 2010/20 m.nt. S. Jan-
sen.

14 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201210441-1-T1-V2 (Afghanistan).
15 Rb. Roermond 4 februari 2013, AWB 12/24088.
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2. Bewustwording, of: heb je wel voldoende met je seksualiteit

geworsteld?

De IND is zeer geïnteresseerd in psychologische processen rondom

coming-out. In sommige gevallen worden asielzoekers niet geloofd als

zij onvoldoende blijk geven van een innerlijke worsteling met hun sek-

suele voorkeur:

– Een man uit Sierra Leone had ‘geen gewag gemaakt van het proces

met betrekking tot zijn seksuele geaardheid, het proces van ontdek-

king en oriëntatie en ontwikkeling van zijn seksuele voorkeur. Ver-

zoeker heeft nooit blijk gegeven van enige worsteling met betrek-

king tot zijn geaardheid.’16

– Ook een Oegandees werd afgewezen omdat hij niet genoeg verteld

had over zijn bewustwordingsproces. Dat hij op zijn zestiende niet

met zijn vriend sprak over hoe het was om homo te zijn, en niet wist

of deze vriend daar emotionele problemen mee had, valt volgens de

staatssecretaris ‘niet te rijmen met de situatie in Oeganda en met

wat zijn geaardheid zou kunnen betekenen voor zijn vrijheid, veilig-

heid en toekomst aldaar’.17

– In een andere zaak had een man volgens de IND meer moeten ver-

klaren ‘over de wijze waarop zijn seksuele relatie is ontstaan en over

zijn gevoelswereld en zijn innerlijke proces aangaande zijn homo-

seksuele gerichtheid, nu hij afkomstig is uit een moslimgezin in een

land waar een homoseksuele gerichtheid niet algemeen wordt geac-

cepteerd’.18

De IND-medewerkers lijken paradoxaal genoeg zó doordrongen van

het idee dat iemand in een homofobe omgeving wel gebukt moet gaan

onder psychische problemen, als hij of zij zich realiseert dat hij op

mensen van dezelfde sekse valt, dat zij zich niet voor kunnen stellen

dat dit ook anders kan zijn.19 Deze focus op gevoelens en psychologi-

sche processen is in lijn met het geautoriseerde interview dat een ver-

tegenwoordiger van de IND gaf aan Louis Middelkoop (Middelkoop

16 Rb. Rotterdam 15 maart 2013, AWB 13/4966; 13/4965, beroep ongegrond.
17 Beschikking 18 maart 2013, nr. K1-1173170114.
18 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201208550-1-T1-V2 (Gambia).
19 Op vergelijkbare manier vinden ambtenaren het ondenkbaar dat je in een land dat hoge

straffen stelt op homoseks, je hieraan overgeeft zonder elk risico op ontdekking eerst
zorgvuldig uitgesloten te hebben, door je er bijvoorbeeld van te vergewissen dat er een
deugdelijk slot op de slaapkamerdeur zit, zie Rb. Haarlem 29 september 2009,
ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1399, JV 2010/20 m.nt. S. Jansen.
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2010). Iemand die geen psychologische worsteling heeft meegemaakt,

of hierover niet ordentelijk kan verklaren, maar intussen wél gevlucht

is voor homofobe vervolging, loopt hiermee een grote kans afgewezen

te worden wegens ongeloofwaardigheid.

3. Kennis van homoseksuele aangelegenheden, of: wat weet je van de

homoscene?

In een kennelijke poging om de zaak op een meer feitelijke manier te

benaderen, wordt vaak gevraagd of de asielzoeker kan vertellen over

details van het homoleven, zowel in Nederland als in het land van her-

komst. Als hierop naar de mening van de IND geen bevredigend ant-

woord komt, tast dat de geloofwaardigheid aan. Zo werd van een

Afghaan verwacht dat hij Nederlandse organisaties voor homoseksue-

len kende en bijzondere dagen voor homoseksuelen.20 Aan een

Marokkaan werd tegengeworpen dat hij geen namen wist te noemen

van homobewegingen, homo-ontmoetingsplaatsen en evenementen

in Marokko, België en Nederland. Hij had gesteld in Nederland op een

bepaalde plaats homo’s te ontmoeten, maar wist de naam van deze

plaats niet te noemen.21 Aan een Senegalees die nog maar net uit de

kast was, werd gevraagd of hij namen kon noemen van bekende

Nederlandse homo’s.22 In een andere zaak vond men het vreemd dat

een man geen ondergrondse organisaties voor homoseksuelen in

Burundi kende, terwijl hij stelde jarenlang een relatie met een man te

hebben gehad.23 Aan een Egyptenaar die niet beschikte over radio of tv

werd tegengeworpen dat hij niet kon zeggen welke radio- of tv-

programma’s populair zijn onder homoseksuelen.24 Ook wordt wel

verwacht dat LHBT-asielzoekers op de hoogte zijn van homosymbolen

als regenbogen en roze driehoeken.25

In tegenstelling tot expliciete vragen over seks kunnen dergelijke vra-

gen wel gesteld worden, maar het is over het algemeen niet redelijk

om uit een onvoldoende antwoord te concluderen dat de betrokkene

geen LHBT is. Een homo-examen is niet wenselijk. Net als bij de hier-

20 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201210441-1-T1-V2 (Afghanistan).
21 Rb. Roermond 4 februari 2013, AWB 12/24088.
22 Voornemen 16 december 2012, nr. 1106-29-1132.
23 Beschikking 28 januari 2011, nr. 0607-27-04150.
24 Voornemen 27 maart 2013, nr. 0901-19-1020.
25 Rb. Haarlem 11 januari 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU5314, Awb 10/38833.



Herken de homo 53

voor genoemde voorbeelden over homoseks en coming-outprocessen

lijkt ook hier vooral te worden uitgegaan van de eigen ideeën en ver-

wachtingen van de hoorambtenaren: iemand die nog nooit van het

COC of Paul de Leeuw heeft gehoord, of niet ernstig geworsteld heeft

met zijn seksuele voorkeur, of alleen maar met homoseks bezig is, is in

de ogen van de IND geen echte homo.

Homo’s herkennen, hoe doe je dat?

In de – afschuwelijke – RTL-datingshow ‘Herken de homo’ figureert

een aantal mannen die zich voordoen als hetero. Een vrouw moet er

vervolgens achter zien te komen wat hun seksuele gerichtheid is.26 Het

programma draait voor een groot deel om het gegeven dat je een

homo niet als zodanig kunt herkennen en dat je pas weet of iemand

homo is als hij dat zelf vertelt. Ik denk dat dat juist is. Seksuele gericht-

heid is een bij uitstek persoonlijke aangelegenheid en daarmee iets

wat niet of nauwelijks door iemand anders kan worden bepaald.

Zo stellen de Yogyakarta Principles op pagina 11: ‘Each person’s self-

defined sexual orientation and gender identity is integral to their per-

sonality and is one of the most basic aspects of self-determination,

dignity and freedom.’27 Het uitgangspunt bij de beoordeling van de

seksuele gerichtheid of genderidentiteit van een asielzoeker zou de

verklaring van de betrokkene zelf moeten zijn. Dit was dan ook een

van de conclusies van het ‘Fleeing homophobia’-onderzoek: ‘As a

general principle, establishing sexual orientation or gender identity

26 De homo die zich het meest succesvol uitgeeft voor hetero, wint de show. COC Nederland
lanceerde in 2005 overigens de postercampagne ‘Herken de hetero’, met portretfoto’s van
een groot aantal mannen en vrouwen.

27 De Yogyakarta Principles bestaan uit een aantal beginselen die internationale mensen-
rechtenstandaarden toepassen op seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Ze zijn opge-
steld in 2006 in Yogyakarta door een groep mensenrechtenexperts en expliciet onder-
schreven door de Raad van Europa.



54 Justitiële verkenningen, jrg. 39, nr. 5, 2013

should be based on self-identification of the applicant’ (Jansen & Spij-

kerboer 2011, p. 53).28

Ook de Canadees Sean Rehaag stelt voor om de ambtenaren te verlos-

sen van de onmogelijke taak te beoordelen welke seksuele voorkeur

iemand precies heeft, maar in plaats daarvan te kijken of de asiel-

zoeker te vrezen heeft voor vervolging doordat de betrokkene zich niet

conformeert aan traditionele heteroseksuele genderrollen (Rehaag

2008). In Nederland werd de asielaanvraag van een Marokkaanse man

afgewezen omdat hij volgens de IND geen homo was, nu hij een trans-

vrouw als partner had. Rechtbank Arnhem was echter van oordeel dat

de IND moest onderzoeken ‘of een niet-heteroseksuele relatie, ofwel

een relatie met een transseksueel, in Marokko als een homoseksuele

relatie wordt beschouwd en/of in dit verband sprake is van een vervol-

gingsbeleid, en/of in hoeverre in Marokko aan deze niet-

heteroseksuele relatie uiting kan worden gegeven’.29

Het lijkt me van belang om niet uit te gaan van een te beperkte defini-

tie van homoseksualiteit, want het gaat uiteindelijk om mensen die op

het gebied van gender en relaties niet voldoen aan de in het land van

herkomst heersende heteroseksuele of cisgender-huisje-boompje-

beestjenorm30 en die om die reden vervolgd worden. In wezen maakt

het daarbij niet uit of de asielzoeker, die gearresteerd werd op grond

van de strafwet die homoseks verbiedt, of die belaagd was door poten-

rammers, terwijl de politie in het land van herkomst daartegen geen

bescherming bood, ook inderdaad LHBT is. Het gaat erom hoe de

omgeving hem of haar ziet: wordt hij of zij vervolgd door de autoritei-

ten of bieden de autoriteiten geen bescherming tegen vervolging door

medeburgers omdat ze hem of haar als LHBT beschouwen?31

28 De Zweedse beleidsregels stellen (in Engelse vertaling): ‘When an asylum seeker cites
sexual orientation or gender identity as grounds for feared persecution, this fact must as a
rule not be brought into question’ (Aliens handbook on sexual orientation). Zie ook de brief
d.d. 21 februari 2013 van COC Nederland aan de staatssecretaris voor Veiligheid en Justi-
tie en UNHCR 2012b, §63: ‘Self-identification as a LGBTI person should be taken as an
indication of the applicant’s sexual orientation and/or gender identity.’ Een van de uitkom-
sten van het ‘Fleeing homophobia’-onderzoek was dat dit in een aantal landen al gebeurt
(p. 52): Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Helaas blijkt de huidige praktijk in het
Verenigd Koninkrijk niet conform het beleid, zie Bowcott 2013.

29 Rb. Arnhem 30 december 2010, AWB 10/14637.
30 De term ‘cisgender’ wordt gebruikt voor mensen van wie de sekse bij geboorte overeen-

komt met de door hen zelf ervaren genderidentiteit.
31 De zogenoemde toegedichte vervolgingsgrond, zie Vc C2/2.10.2; Middelkoop 2010; Vzr.

Rb. Haarlem 5 september 2007, ECL:NL:RBSGR:2006:AY8260, AWB 06/40350, NAV 2007/9
m.nt. Sabine Jansen.
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Voordeel van de twijfel

Het doel van het Vluchtelingenverdrag is om mensen te beschermen

tegen mensenrechtenschendingen. Deze nadruk op bescherming

komt tot uitdrukking in het beginsel van het voordeel van de twijfel.

Voor het beoordelen van de geloofwaardigheid van een asielrelaas

betekent dit dat uitgegaan moet worden van de veronderstelling dat

de asielzoeker de waarheid vertelt, tenzij er een heel goede reden is

om dat niet te doen (Kagan 2003, p. 371-374).

De staatssecretaris onderkent ‘dat een vreemdeling zelden bewijs kan

leveren van zijn seksuele gerichtheid anders dan door middel van

eigen verklaringen’. Het voordeel van de twijfel wordt dan gegeven

‘indien de staatssecretaris zijn verklaringen samenhangend en aanne-

melijk heeft bevonden en heeft vastgesteld dat de desbetreffende

vreemdeling in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd’.32

Probleem hierbij is dat de vaststelling óf de verklaringen samenhan-

gend en aannemelijk zijn in de hierboven genoemde (en andere) voor-

beelden blijkt te gebeuren op basis van vooronderstellingen en ver-

wachtingen van de ambtenaar: we vinden het pas aannemelijk dat je

homo bent als je past in ons beeld van homo’s. En dat beeld is per

definitie subjectief. Ik zou er daarom voor willen pleiten dat de ambte-

naren zich bewust worden van hun eigen onvermogen en stereotypen

op dit punt. Het is in vergelijking met andere Europese landen verheu-

gend dat de Nederlandse overheid geen seksuologen, psychologen of

psychiaters inschakelt om een homoseksuele, lesbische of biseksuele

gerichtheid vast te stellen. Maar mijns inziens leent de vraag ‘Hebben

we hier te maken met een echte lesbo, homo, bi of trans?’ zich niet

voor beantwoording door een ander dan de betrokkene zelf. In situ-

aties waarin verklaringen niet voor bewijs vatbaar zijn, of als men

redelijkerwijs geen bewijs kan verwachten, moet het voordeel van de

twijfel worden gegeven.33

Hoor- en beslisambtenaren moeten zich daarom niet langer fixeren op

het herkennen van echte homo’s, maar zouden in plaats daarvan uit

32 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201110141-1-T1-V2, nr. 201208550-1-T1-V2 en
nr. 201210441-1-T1-V2. Vgl. ook Vc C14/3.3.

33 Terlouw 2001, p. 165; Spijkerboer & Vermeulen 2005: ‘Als sprake is van relevante bewijs-
nood, behoort de asielzoeker het voordeel van de twijfel te krijgen’ (p. 271). UNHCR Hand-
book, §196: ‘there may also be statements that are not susceptible to proof. In such cases,
if the applicant’s account appears credible, he should, unless there are good reasons to
the contrary, be given the benefit of the doubt’.
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moeten gaan van de gestelde seksuele identiteit. Overigens ben ik er,

met het oog op een mogelijke angst voor frauderende hetero’s, per-

soonlijk van overtuigd dat er meer LHBT-asielzoekers zijn die niet over

hun seksuele voorkeur durven praten dan hetero’s die zich uitgeven

voor LHBT’s.

Om in het nader gehoor toch iets te vragen zouden wellicht vragen

gesteld kunnen worden die, zoals Middelkoop voorstelt, focussen op

de gevolgen van de seksuele gerichtheid en niet op de seksuele

gerichtheid zélf (Middelkoop 2013), bijvoorbeeld: ‘Wanneer reali-

seerde je je dat je anders was dan anderen?’, ‘Heb je er met iemand

over gesproken?’, ‘Hoe reageerde de omgeving?’ en ‘Hoe ging het ver-

der?’

Bij de beoordeling van de antwoorden moet worden bedacht dat sek-

sualiteit een gecompliceerd verschijnsel is dat vele vormen kent (zie

bijv. Sedgwick 2008; Diamond 2009)34 en dat een coming-out in

Kampala niet noodzakelijkerwijs net zo verloopt als in Kampen. Het

verdient daarbij aanbeveling dat ambtenaren zich niet opstellen als

leugendetector en niet actief op zoek gaan naar inconsistenties en

tegenstrijdigheden (Kagan 2003). Tegenstrijdigheden in het feitelijke

asielrelaas zeggen overigens meestal niets over de geloofwaardigheid

van de seksuele gerichtheid.35 De Europese Procedurerichtlijn schrijft

voor dat ‘het onderzoek naar en de beslissing over asielverzoeken indi-

vidueel, objectief en onpartijdig wordt verricht, respectievelijk geno-

men’.36 Uit de voorbeelden die ik in dit artikel noemde, blijkt dat

beslissingen worden gebaseerd op uitermate subjectieve ideeën en

daarmee is sprake van strijd met de eis van objectiviteit. Bij dergelijke

beslissingen is de kans op vergissingen, en daarmee op refoulement,

levensgroot.37

34 Spijkerboer (2013) stelt voor om in de asielcontext ruimte te creëren voor het feit dat men-
sen hun seksualiteit op verschillende manieren beleven, waarbij sommigen hun seksuele
identiteit ervaren als een vaststaand gegeven, terwijl anderen het meer als iets flexibels
zien.

35 Zie bijv. ABRvS 18 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3077, JV 2012/259, nr. 201109928/1/T1
(Senegal), nr. 201106615/1/T1 (Oeganda) en nr. 201012342/1/T1 (Sierra Leone).

36 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor
de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus,
art. 8 lid 2 onder a; zie ook Kagan 2003.

37 ‘Refoulement’ is het terugzenden van vluchtelingen naar hun land van herkomst als zij
vervolging te vrezen hebben. Het Vluchtelingenverdrag (art. 33), het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (art. 3), het Antifolterverdrag (art. 3) en het EU Handvest
van de Grondrechten (art. 19) verbieden refoulement.
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Omdat een groot deel van de mensen die vluchten vanwege proble-

men rondom hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, grote

moeite heeft hierover direct te vertellen, moeten hoormedewerkers bij

het horen van álle asielzoekers gespitst zijn op signalen of aanwijzin-

gen dat er mogelijk een LHBT-gerelateerde problematiek in het spel is.

Daarnaast kan worden overwogen om in zaken waarin duidelijk is dat

er sprake is van LHBT-aspecten, het gehoor af te laten nemen door

medewerkers die extra getraind zijn in LHBT-sensitiviteit en een open

mind (zie ook LaViolette 2013). Op dit moment werkt het COC, in

samenwerking met de IND, aan een pilottraining voor IND-medewer-

kers.

Conclusie

Bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van de seksuele voorkeur

van asielzoekers heeft de IND bepaalde stereotiepe ideeën over homo-

seksualiteit. Als de asielzoeker niet aan het beeld van de ambtenaren

voldoet, wordt hij niet geloofd en dus afgewezen. Bepalen wat

iemands seksuele voorkeur is, is een zeer persoonlijke aangelegenheid

en kan daarom eigenlijk alleen door de betrokkene zélf gedaan wor-

den. Het zou daarom beter zijn als de IND niet langer probeert een

gaydar38 te ontwikkelen om echte homo’s, lesbo’s en bi’s te herkennen,

maar in plaats daarvan uitgaat van de gestelde seksuele voorkeur en

daarbij het beginsel van het voordeel van de twijfel serieus neemt.

In het nader gehoor kan worden gevraagd naar de gevolgen van het

leven als LHBT in het land van herkomst, met name naar de reactie

van de omgeving op de seksuele gerichtheid. Hoor- en beslismedewer-

kers moeten daartoe worden getraind in LHBT-sensitiviteit en een

open mind. Zo kan worden vastgesteld of er een vrees voor vervolging

bestaat en kan worden voorkomen dat, op basis van subjectieve stere-

otiepe ideeën en een al te grote achterdocht, LHBT’s teruggestuurd

worden naar een situatie waarin zij een gegronde reden hebben te vre-

zen voor vervolging.

38 Deze samenvoeging van de woorden ‘gay’ en ‘radar’ duidt een veronderstelde sociale
vaardigheid aan om homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen te herkennen.
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Als de nood aan de man komt

Slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld

J. Janssen en R. Sanberg *

Een jonge vrouw vertelt bij de politie dat zij is verkracht door een ken-

nis. In werkelijkheid is er echter geen sprake geweest van gedwongen

seksueel contact: de twee hadden een verhouding. De vrouw is alleen

doodsbang dat haar familie ontdekt dat zij ongehuwd een seksuele

relatie onderhoudt met deze man, die niet op de goedkeuring van haar

familie kan rekenen. Door hem te betichten van verkrachting schuift ze

de verantwoordelijkheid voor de seksuele omgang van zich af. Toen de

zaak bij de politie binnenkwam, bestond eerst de neiging om uitsluitend

de jonge vrouw als slachtoffer aan te merken en de kennis als ver-

dachte, namelijk als verkrachter. Maar de zaak bleek niet zo zwart-wit.

De angst van het meisje voor haar familie leek reëel, maar door haar

vriend te betichten van verkrachting is deze niet alleen valselijk

beschuldigd, maar moet hij nu serieus oppassen voor wraakacties van-

uit haar familie.

Een jongeman afkomstig uit een voormalige republiek van de Sovjet-

Unie weet sinds zijn puberteit dat hij homoseksueel is, maar dat heeft

hij zijn familie nooit verteld. Die is onaangenaam verrast wanneer de

lokale politie hun compromitterend beeldmateriaal toont nadat de man

is gearresteerd vanwege het plegen van seksuele handelingen in het

openbaar met een andere man. Volgens de vader heeft de jongen met

zijn geaardheid en gedrag schande over de familie gebracht. Het blijft

niet bij dreigementen alleen, de jongen wordt met een mes gestoken en

het huis uitgezet. Tot overmaat van ramp heeft een buurman die bij de

* Dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer
Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nederlandse politie en tevens verbonden aan de
vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Drs. Ruth
Sanberg is als onderzoeker verbonden aan het LEC EGG.
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politie werkt, rondgebazuind dat de jongen homoseksueel is. Hoewel

homoseksualiteit officieel niet strafbaar is, valt hem in de buurt dezelfde

reactie ten deel als bij zijn familie. Als de man via internet een Neder-

lander leert kennen, probeert hij in Nederland asiel aan te vragen

omdat hij in eigen land vreest voor eergerelateerd geweld.

Wie de krant openslaat en leest over gewelddadige eerkwesties, leest

vrij weinig over kwesties waarin mannen in de rol van slachtoffer figu-

reren. De filosofe Prins heeft eens gezegd dat het lijkt of migranten-

vrouwen problemen hebben en dat migrantenmannen problemen

maken (Prins 2000). Pratt Ewing (2008) gaat nog een stap verder en

stelt dat moslimmannen door een dergelijke stereotypering zelfs zijn

verworden tot ‘the abjected other’. Dat sluit aan bij het dominante

beeld van eerconflicten waarin mannen steevast als daders gelden en

vrouwen als slachtoffers. Hoewel de medewerkers van het Landelijk

Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Neder-

landse politie zich bewust zijn van die beeldvorming, zien zij wel dege-

lijk zaken waarbij mannen slachtoffer zijn. Zo zijn bovenstaande voor-

beelden ontleend aan dossiers die bij dit centrum zijn behandeld. In

deze bijdrage vragen wij ons af op welke wijze genderrollen in het den-

ken over eergerelateerd geweld gestalte hebben gekregen, waarbij wij

ons in hoofdzaak richten op een relatief onbekend terrein: het slacht-

offerschap van mannen. We beginnen met een korte beschrijving van

genderaspecten in het Nederlandse beleid en de (politiële) aanpak van

gewelddadige eerzaken. Daarbij geven wij enkele voorbeelden van eer-

zaken met mannelijke slachtoffers die in de loop der jaren bij de

Nederlandse politie onder de aandacht zijn gekomen. Vervolgens

staan wij stil bij de manier waarop over gender in de literatuur over

eergerelateerd geweld geschreven wordt. In dat kader zoeken wij in de

literatuur naar antwoorden op de vraag naar verschillen in frequentie

en aard van mannelijk en vrouwelijk slachtofferschap. Ook bespreken

wij de verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen bij de pre-

ventie en aanpak van geweld uit naam van eer. We sluiten af met een

korte reflectie.
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Gender in beleid en (politiële) aanpak van eerzaken

Korte historie opkomst beleid en (politiële) aanpak

Een aantal geruchtmakende zaken die op veel aandacht in de media

mochten rekenen, heeft een sterke impuls gegeven aan het Neder-

landse beleid en de (politiële) aanpak. Zo speelde in 1999 een conflict

in het Brabantse Veghel, waarbij een 17-jarige scholier op vier mede-

leerlingen en een docente schoot nadat de eer van zijn zus in het

geding was gekomen. Ook de zaak van mevrouw Gül, die op klaar-

lichte dag door haar voormalige echtgenoot werd vermoord op de

stoep van de vrouwenopvang, zorgde in 2004 voor verontwaardigde

krantenkoppen. Dergelijke ernstige misdrijven leidden tot vragen in

de politiek. Er ontstond behoefte aan meer inzicht in aard, achtergron-

den en mogelijkheden voor signalering, aanpak en registratie van

geweld in naam van eer. In opdracht van toenmalig minister van

Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, werd in de politiere-

gio’s Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid een pilotproject gestart. Dat

project begon in 2004 en werd beëindigd in 2006. Doel van de ‘pilot

Eergerelateerd Geweld’ was onder meer om na te gaan in welke vor-

men eerzaken bij de politie in beeld kwamen: om wat voor vormen

van (dodelijk) gewelddadig eerherstel ging het? In welke (etnische)

gemeenschappen deden de conflicten zich voor en waar gingen die

conflicten dan over (Janssen 2008)?

In 2006 ging het vijfjarige interdepartementale programma ‘Eergerela-

teerd geweld’ van start. Dit programma ondersteunde drie projecten:

Maatschappelijke preventie, Bescherming en Strafrechtelijke aanpak

(Kamerstukken II 2005/06, 30 388, nr. 6). Er is op deze drie terreinen

gestreefd naar betere weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeen-

schappen:

– betere mogelijkheden voor hulpverleners om (dreiging met) eerge-

relateerd geweld te herkennen en meer opties om daadwerkelijk te

kunnen helpen;

– een betere onderlinge samenwerking en meer contact tussen

betrokken instellingen en gemeenschappen waarbinnen deze pro-

blemen spelen;

– voldoende opvangplaatsen voor slachtoffers;

– een adequate wijze van opsporen en vervolgen door politie en justi-

tie;
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– inzicht in eergerelateerd geweld op basis van gedegen feitenonder-

zoek;

– een opzet voor eenduidige registratie van eerzaken; en

– een integrale samenwerking tussen politie, vrouwenopvang, het

Openbaar Ministerie en andere relevante (overheids)instanties.

In 2008 werd aan het pilotproject Eergerelateerd Geweld vervolg gege-

ven met de oprichting van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gere-

lateerd Geweld (LEC EGG) bij de Nederlandse politie. Dit centrum

ondersteunt onder meer de politie (lokale eenheden), het Openbaar

Ministerie, de vrouwenopvang en de Immigratie- en Naturalisatie-

dienst bij de behandeling van eerzaken, verricht wetenschappelijk

onderzoek, ontwikkelt materiaal voor het (politie)onderwijs, adviseert

de overheid en onderhoudt in dit verband (internationale) netwerk-

contacten met onder meer betrokken instanties, belangengroepen en

specialisten. Uit cijfers van het LEC EGG blijkt dat jaarlijks circa vijf-

honderd keer om operationele ondersteuning wordt gevraagd. In

ongeveer 40% van deze gevallen gaat het om kwesties in een Turkse of

Koerdische context en in ongeveer 20% om zaken met een Marok-

kaanse of Berberse achtergrond. Een fractie, circa 3%, van al deze

zaken kent een dodelijke afloop (zelfdoding, moord of doodslag). In

ongeveer de helft van de gevallen gaat het om bedreiging. Daarnaast

komen onder andere ontvoeringen, vermissingen, mishandelingen en

verkrachtingen in beeld. De grond van een conflict moet vaak worden

gezocht in kwesties als het kiezen of verlaten van een partner en

(homo)seksualiteit en zwangerschap buiten het huwelijk (Janssen

2008; Janssen & Sanberg 2010a, 2010b).

Uitgangspunten van beleid en aanpak met betrekking tot gender

In de loop der tijd is eergerelateerd geweld een paraplubegrip gewor-

den, waarin steeds meer verschillende baleinen steken: cultuur, fami-

lie, mensenrechten, migratie, integratie, religie en genderverhoudin-

gen. Op die terreinen wordt doorgaans naar verklaringen gezocht voor

het ontstaan en voortbestaan van dit soort geweld en naar mogelijkhe-

den voor de aanpak ervan (Janssen 2013). Laten we ons hier beperken

tot de genderverhoudingen. Toen het politiële pilotproject werd afge-

sloten, werd op dit punt onder meer de volgende conclusie getrokken:
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’[e]ergerelateerde zaken worden dikwijls geassocieerd met vrouwelijke

slachtoffers en mannelijke daders. Het gaat hierbij niet alleen om beeldvor-

ming over het gedrag van mannen en vrouwen, die voortkomt uit traditio-

nele opvattingen waarin de man als actief en de vrouw als passief wordt

gezien. Ook gebrekkige kennis over verschillende culturen is hier debet

aan. Er bestaat sterk de neiging om vrouwen uit moslimgemeenschappen

feitelijk als dubbel passief te zien: als vrouw en als moslim. Van een vrouw

met een hoofddoek wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat zij wordt onder-

drukt. Het gevaar van een dergelijke visie is dat er geen oog is voor de

mogelijke rol van vrouwen als initiator van eerherstel (bijvoorbeeld intellec-

tueel daderschap).’ (Janssen 2006)

Mede op basis van de ervaringen opgedaan in de politiële pilot is een

methode voor de Nederlandse politie voor de aanpak van eerzaken

ontwikkeld. Deze ‘methode LEC EGG’ is inmiddels de standaardaan-

pak van de Nederlandse politie geworden (Aanwijzing huiselijk geweld

en eergerelateerd geweld van 29 maart 2010, Stcrt. 2010, 6462). De

methode bestaat uit drie stappen: ten eerste de vroegherkenning door

middel van ‘rode vlaggen’. Sommige vlaggen hebben te maken met

aanleidingen tot conflicten (provocaties, bedreigingen, en dergelijke),

andere met (veronderstelde) gevolgen van eerherstel (bijvoorbeeld

moord, doodslag, suïcide, maar ook vermissingen), en tot slot zijn er

rode vlaggen die verwijzen naar culturele achtergronden die een licht

werpen op de afhankelijkheid van individuen ten opzichte van hun

gemeenschap. Deze rode vlaggen zijn ‘vertaald’ in een query, een elek-

tronische zoekslag, waarmee politiële informatiesystemen dagelijks

worden onderzocht. Hiermee worden zaken gefilterd waarbij vragen

leven over eer als motief. Voor die zaken wordt in stap twee een ‘check-

list’ ingevuld, dat wil zeggen een itemlijst met open vragen, waarmee

informatie over sociale achtergronden van betrokkenen wordt verza-

meld. Op basis van de verzamelde gegevens schakelt het LEC EGG

eventueel een externe deskundige in, bijvoorbeeld een (cultureel)

antropoloog of een arabist, die een analyse maakt van mogelijke

motieven voor (dreigend) geweld. De derde stap betreft het maken van

een plan van aanpak. Bij deze methode worden vrouwelijke daders

en/of mannelijke slachtoffers niet op voorhand uitgesloten, omdat

eergerelateerd geweld niet uitsluitend als vrouwenmishandeling wordt

opgevat.
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Toen het pilotproject al van start was gegaan, werd in opdracht van de

overheid ten behoeve van het beleid een werkdefinitie ontwikkeld:

‘[e]ergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk

geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een

(dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee

van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of

dreigt te raken’ (Ferwerda & Van Leiden 2005). Deze definitie zou een

belangrijke rol gaan spelen bij het afbakenen van het beleidsterrein

met betrekking tot eergerelateerd geweld: beleid van bijvoorbeeld het

interdepartementale programma of de politie richtte zich vooral op

kwesties in de familiekring en op het terrein van zeden. Dat impli-

ceerde dat eerkwesties in kringen van bijvoorbeeld de georganiseerde

misdaad of op het voetbalveld buiten beschouwing bleven. Die defini-

tie gaat niet uit van exclusief vrouwelijk slachtofferschap en mannelijk

daderschap; deze is, zoals Brenninkmeijer het formuleert, ‘genderneu-

traal’ (Brenninkmeijer e.a. 2009).

Bij de opzet van de pilot, het maken van de werkdefinitie en de activi-

teiten van het interdepartementale programma – waarin de zojuist

beschreven werkdefinitie als uitgangspunt werd genomen – leefde het

besef dat hoewel vrouwen ook dader kunnen zijn en mannen slachtof-

fer, het wel zo is dat vooral vrouwen zich in een kwetsbare positie

bevinden. Vooral in onderdelen van de aanpak van eergerelateerd

geweld die doelen op bewustwording bij de betrokken groepen zelf

door voorlichting en subsidiëring van private initiatieven, is aandacht

voor de invulling van genderrollen en vormen van ongelijkheid van

meet af aan een belangrijk thema geweest. Een voorbeeld is het in

2007 gestarte programma ‘Aan de goede kant van de eer’ (Zweers

e.a. 2011) en het programma ‘Changemakers’ van de Vluchtelingen-

Organisaties Nederland (VON 2010).

Mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld in politiedossiers

Zowel in het eerdergenoemde politiële pilotproject als bij het LEC EGG

zijn zaken bekend waarin mannen slachtoffer zijn van geweld uit

naam van eer. Zoals eerder al is aangegeven, kent eergerelateerd

geweld verschillende verschijningsvormen, variërend van bedreiging

en ontvoering tot en met moord en doodslag, waarbij fataal geweld

door het LEC EGG in vergelijking met bedreiging weinig wordt gezien.
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In de eindrapportage van de politiële pilot zijn veertig zaken beschre-

ven uit de periode oktober 2005 tot en met februari 2006, waarbij

42 slachtoffers betrokken waren, waaronder acht mannen. De twee

dodelijke slachtoffers waren een man en een vrouw (Janssen 2006). Bij

een analyse van vijftig bedreigingen uit 2006 kwamen verder vijf man-

nen in beeld als slachtoffer en bij een analyse van elf zaken met dode-

lijke afloop (waaronder ook suïcide) uit datzelfde jaar betrof het zes

mannelijke slachtoffers (Janssen & Sanberg 2010b).

Hiervoor is aangegeven dat het bij het merendeel van de zaken gaat

om kwesties als het kiezen of verlaten van een partner en issues met

betrekking tot (homo)seksualiteit. Niet alleen vrouwen, maar ook

mannen kunnen in deze situaties slachtoffer worden van eergerela-

teerd geweld. We geven hier drie voorbeelden om een indruk te geven

van het type zaken dat bij het LEC EGG binnenkomt. Allereerst een

voorbeeld over partnerkeuze:

Een jonge man van Pakistaanse afkomst ontmoet op zijn werk een

jonge vrouw met een andere etnische achtergrond. Als ze een relatie

krijgen, stemmen zijn ouders in eerste instantie met de relatie in, op

voorwaarde dat de vrouw zich bekeert tot hun godsdienst. Zij staat hier

niet onwelwillend tegenover. Later bedenken de ouders zich en verbie-

den zij hun zoon om nog met zijn vriendin om te gaan. Ze zijn van plan

om hem uit te huwelijken. Dit is voor hem aanleiding om van huis weg

te lopen. Vervolgens komen vader en een oudere broer naar zijn werk,

waar ze hem en een oudere collega bedreigen met de dood. De jonge

vrouw is hiervan getuige. De collega wordt door de familie gezien als de

aanstichter van de ongewenste relatie. De jonge man gaat toch weer

thuis wonen, maar hevige ruzies en mishandeling leiden ertoe dat hij

wederom het ouderlijk huis verlaat. Zijn collega wordt inmiddels ook

thuis met de dood bedreigd. Hij is zo bang dat hij van baan is veranderd

en niet meer in zijn eigen huis verblijft. Beiden doen meerdere keren

aangifte van de bedreigingen (Janssen & Sanberg 2010b).

De volgende casus laat zien hoe een man in de problemen komt wan-

neer hij besluit zijn huwelijk te beëindigen:
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Een Turkse man komt naar Nederland om met zijn Turkse verloofde te

trouwen. Tijdens zijn huwelijk staat de man echter bloot aan mishande-

lingen door zijn schoonfamilie. Uiteindelijk besluit hij te gaan scheiden

en na verloop van tijd vindt hij een nieuwe partner. De voormalige

schoonfamilie wil niet dat hij zijn kinderen nog ziet en is erop tegen dat

hij in het huwelijk treedt met zijn nieuwe partner. De man trouwt toch,

maar in het geheim. Ondertussen vreest hij dodelijk geweld van zijn

voormalige schoonfamilie (Janssen & Sanberg 2010b).

Tot slot volgt een voorbeeld om te laten zien dat seksueel gedrag bui-

ten het huwelijk ook een man zwaar aangerekend kan worden:

Een Turkse man wordt neergestoken in zijn woning, maar hij is niet

genegen de politie van veel informatie omtrent het gebeurde te voor-

zien. Stukje bij beetje wordt duidelijk dat de man naar alle waarschijn-

lijkheid door zijn eigen vader (en wellicht ook broers) is neergestoken.

Het slachtoffer had namelijk een buitenechtelijke relatie met een

gescheiden vrouw. Bovendien was de echtgenote van het slachtoffer,

zijn nichtje, zwanger. De vader had de man al meerdere malen de

wacht aangezegd en min of meer van hem geëist dat hij de affaire zou

beëindigen (Janssen 2006).

De drie zojuist gepresenteerde voorbeelden betreffen kwesties waar-

mee ook veel vrouwen zich geconfronteerd zien als het gaat om

geweld uit naam van eer. Bij mannen komen we daarnaast kwesties

tegen waarin de claim op slachtofferschap lastiger is of zelfs omstre-

den. We presenteren opnieuw een voorbeeld uit eigen onderzoek:

Een vrouw is pas getrouwd met een neef van haar moeder. Kort na haar

huwelijk brengt de vrouw enkele nachten door met een andere man en

komt ze enkele dagen niet thuis. Haar vader is door dit voorval zo

ontdaan dat hij psychiatrische hulp zoekt. De vader zegt tegen de psy-

chiater dat hij als hoofdverantwoordelijke zijn dochter moet vermoor-

den. De familie van de man oefent druk op hem uit om de juiste maat-

regelen te nemen. Zijn kinderen kiezen echter allemaal partij voor hun

zus. Vader zegt dat hij zelfmoord zal plegen als hij de moord niet kan
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uitvoeren. De behandelend psychiater benadert een deskundige op het

gebied van eergerelateerd geweld, die adviseert om contact met de

politie te zoeken (Janssen & Sanberg 2010b).

Uiteraard loopt in deze casus de dochter van de genoemde vader

gevaar en door die dreiging is zij onmiskenbaar een slachtoffer. Maar

zouden we niet tegelijkertijd kunnen stellen dat deze vader, die klem

komt te zitten tussen tegengestelde verwachtingen van familieleden,

zolang hij geen geweld pleegt in feite ook een slachtoffer is? Het wordt

hem immers allemaal te veel, hij kan het mentaal niet aan. Dat is een

heikel punt, dat vooral in de context van het culturele verweer in de

rechtszaal tot veel discussie heeft geleid. Ook in de Veghelse zaak, aan-

gehaald in de inleiding, speelde dit dilemma. Er is een periode geweest

dat in literatuur en in jurisprudentie een zekere coulance leek te

bestaan ten aanzien van verdachten die zich in geweldszaken

beriepen op dwingende culturele codes. Die tijden zijn echter voorbij:

de laatste jaren leidt het verwijzen naar dergelijke culturele achter-

gronden eerder tot strafverzwaring dan strafvermindering (Janssen

2013).

Gender in de literatuur over eergerelateerd geweld

Relevante vragen

Het feit dat er praktijkgevallen bekend zijn waarin mannen slachtoffer

worden van eergeweld, roept vragen op: komt dat bij mannen dan net

zo vaak voor als bij vrouwen? Is dat slachtofferschap dan identiek voor

mannen en vrouwen? En maakt de gender nog wat uit voor de preven-

tie en aanpak door bijvoorbeeld de politie of de vrouwenopvang? Het

beantwoorden van deze vragen noopt tot een analyse van de sociale

verwachtingen rond mannen en vrouwen in eerzaken, een genderana-

lyse. Wetenschappelijke literatuur waarin aandacht wordt besteed aan

mannen als mogelijk slachtoffer van geweld uit naam van eer blijkt

echter schaars. De meeste auteurs doen het slachtofferschap van man-

nen af met de mededeling dat ook mannen slachtoffer kunnen wor-

den, en gaan er veelal niet dieper op in (zie bijvoorbeeld Appiah 2010;

Oberwittler & Kasselt 2011). Thapar-Björkert, een kritische auteur op

het gebied van eergerelateerd geweld, merkt op dat in dit veld het
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begrip gender eenzijdig en versmald wordt gebruikt, door het alleen te

begrijpen als ‘vrouwen’ en meer exact: als vrouwelijk slachtofferschap

(Thapar-Björkert 2010; voor voorbeelden en gevolgen van een derge-

lijke vorm van stereotypering in het bredere onderzoeksterrein van het

Nederlandse migratiebeleid, zie Mascini & Van Bochove 2007; Schro-

ver 2013). Voordat wij een overzicht geven van antwoorden op de

zojuist gestelde vragen over genderverschillen in slachtofferschap van

eergerelateerd geweld in de literatuur, staan wij kort stil bij de stro-

ming die ervoor pleit eergerelateerd geweld uitsluitend te zien als

geweld tegen vrouwen.

Cultuur, gender en ‘geweld tegen vrouwen’

Zoals gezegd gaat het verklaren van eergerelateerd geweld vanuit cul-

tuur dikwijls samen met ideeën over gender. Er is sprake van intersec-

tie. Daarbij kunnen in de literatuur verschillende redeneerstijlen wor-

den onderscheiden. Zo zien we de achterliggende gedachte dat

bepaalde culturele gemeenschappen waarin het patriarchale systeem

de boventoon voert, de positie en maatschappelijke rollen van vrou-

wen negatief beïnvloeden en beperken. Geweld uit naam van eer is

dan een uitdrukking van die ongelijkheid (zie bijvoorbeeld Gill 2010).

Een andere redeneertrant benadrukt dat onder het mom van multicul-

turalisme westerse overheden het geweld van mannen tegen vrouwen

in migrantengemeenschappen zouden negeren: ‘dat is nou eenmaal

hun cultuur, dus daar bemoeien we ons niet mee’ (Thapar-Björkert

2007; vertaling van de auteurs). Wellicht komt deze lijn van redeneren

op Nederlandse lezers nogal boud en stellig over, maar buiten het

Westen wordt regelmatig geopperd dat door het koppelen van eerge-

relateerd geweld aan specifieke niet-westerse culturen of etnische

groepen westerlingen eerzaken tot een probleem van de ander maken,

iets wat in hun eigen samenleving niet speelt (Thapar-Björkert 2007;

Welchman & Hossain 2005). Daarmee is er risico op paternalistische

interventies en op het demoniseren van bepaalde gemeenschappen

en in het bijzonder de mannen uit die gemeenschappen. Ook wordt

organisaties in niet-westerse landen die zich inzetten voor preventie

en aanpak van geweld, het werken bemoeilijkt omdat conservatieve

tegenstanders hen ervan betichten dat zij zich voor het ‘postkoloniale’

karretje van westerse landen laten spannen (Welchman & Hossain

2005). Vanuit die gedachte wordt het dan verstandiger geacht om over
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‘geweld tegen vrouwen’ te spreken in plaats van over ‘eergerelateerd

geweld’: ‘geweld tegen vrouwen’ vindt immers over de hele wereld

plaats.

Frequentie van slachtofferschap

Na deze korte uitweiding over de opvatting van eergeweld als geweld

tegen vrouwen, keren we terug naar de vragen over verschil in slacht-

offerschap van mannen en vrouwen. De meest voor de hand liggende

vraag is die naar de frequentie van dat slachtofferschap. Die vraag is

niet zo makkelijk te beantwoorden. Hoewel veel cijfermateriaal de

indruk geeft dat slachtofferschap meer bij vrouwen dan bij mannen

voorkomt, willen we een aantal methodologische kanttekeningen

plaatsen. Ten eerste moeten waarnemers van eerzaken openstaan

voor patronen die afwijken van het heersende beeld. Illustratief is de

casus over verkrachting in de inleiding van deze bijdrage. Behande-

laars van zaken die uiteindelijk in de statistieken belanden, moeten

zich realiseren dat een vrouwelijke verdachte of een mannelijk slacht-

offer ook mogelijk is. In de tweede plaats gaan onder de vlag van eer-

gerelateerd geweld tal van gedragingen schuil, uiteenlopend van

bedreiging en ontvoering tot en met moord en doodslag. Zoals gezegd

betreft de bulk van de zaken die de Nederlandse politie in beeld krijgt

bedreigingen, maar als we over de grenzen kijken en op zoek gaan

naar cijfers, vinden we die hoofdzakelijk alleen – als we al cijfers vin-

den – over zaken met een fatale afloop. Dat betekent dat het moeilijk is

om getalsmatig iets te zeggen over alle gedragingen die bij eerkwesties

een rol kunnen spelen, laat staan om dan ook nog tot een vergelijking

tussen mannen en vrouwen te komen.

Laten we ons beperken tot zaken met een fatale afloop. In dat geval is

er wel onderzoek te vinden waarin onderscheid wordt gemaakt tussen

de frequentie van mannelijk en vrouwelijk slachtofferschap. Zo gaven

Welchman en Hossain (2005) aan dat in een Pakistaanse provincie,

waar in 1998 158 vrouwen het slachtoffer werden van dodelijk eergere-

lateerd geweld, er daarnaast 97 mannelijke dodelijke slachtoffers vie-

len te betreuren. Dat lijkt helder, maar dergelijke op het oog simpele

kwantitatieve vergelijkingen zijn vaak niet eenduidig te interpreteren.

Zo houdt de Turkse gendarme en politie een overzicht bij waaruit

blijkt dat meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers man is. Maar
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in die statistieken wordt bij de eermoorden ook bloedwraak geteld – in

Turkije spreekt men over ‘doden naar aanleiding van traditie’ en daar-

onder wordt zowel eer- als bloedwraak geschaard. Bij bloedwraak zijn

vaak mannen het slachtoffer. Het is niet uitgesloten dat dit verklaart

waarom in deze statistiek meer mannelijke slachtoffers worden geteld

(Kromhout e.a. 2007).

Tot slot nog een opmerking over cijfers en hun context. Römkes (2010)

stelt met betrekking tot partnergeweld dat het besef dat vrouwen ook

geweld kunnen gebruiken of dat mannen ook slachtoffer kunnen wor-

den, niet noodzakelijk betekent dat het gedrag van mannen en vrou-

wen op dit vlak ‘symmetrisch’ is. Het geweld is echter te complex om

een dergelijke conclusie te kunnen trekken. Die redenering en nuan-

cering geldt in feite ook voor eergerelateerd geweld: cijfers die laten

zien dat zowel mannen als vrouwen slachtoffer worden, moeten

vooral dienen als aanzet tot verdere analyse van specifieke genderrol-

len.

Verschillen in slachtofferschap

Bij de beantwoording van de vraag naar verschillen in slachtofferschap

staan wij stil bij twee aspecten: de aard van het slachtofferschap en de

maatschappelijke positie van slachtoffers. Uit de al gepresenteerde

voorbeelden van de politie wordt duidelijk dat mannen net als vrou-

wen slachtoffer kunnen worden van familieconflicten over partner-

keuze, het beëindigen van een relatie en seksueel grensoverschrijdend

gedrag, zoals homoseksualiteit. Wat zien we verder in de schaarse lite-

ratuur? Zijn er voor mannen ook andere vormen van slachtofferschap?

Internationaal is het werk van Thapar-Björkert (2007, 2010) opmerke-

lijk. Uit haar analyse komen verschillende manieren naar voren

waarop mannen mogelijk slachtoffer worden van eergerelateerd

geweld: mannen kunnen de familie-eer op het spel zetten door betrapt

te worden op bijvoorbeeld diefstal. Dergelijke niet-seksuele kwesties

vallen in de Nederlandse benadering buiten het beleid gericht op de

aanpak van eergerelateerd geweld, doordat de hiervoor beschreven

werkdefinitie zich beperkt tot zedelijke en familiecontext. Daarnaast

kunnen mannen in de problemen komen omdat ze een relatie hebben

met een vrouwelijk slachtoffer (bijvoorbeeld in een overspelige relatie

of als er onenigheid over partnerkeuze bestaat, zoals in de eerderge-
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noemde voorbeelden). Verder noemt Thapar-Björkert verschillende

vormen van groepsdruk die op mannelijke familieleden wordt uitge-

oefend. Dat kan gaan om de druk om te trouwen met een bepaalde

partner, maar ook om fataal geweld toe te passen op een eerschender

teneinde de familienaam te herstellen. Zoals we bij de voorbeelden uit

de politiepraktijk al aangaven, zijn de meningen verdeeld of mannen

die in een dergelijke situatie daadwerkelijk fataal geweld gebruiken

nog volledig als slachtoffer zijn aan te merken. Een ander voorbeeld

van groepsdruk is dat mannen moeten opdraaien voor geweld

gepleegd door een ander. Voor de familie is het bijvoorbeeld ‘verstan-

diger’ dat een jonge man zonder kinderen of werk een eventuele straf

uitzit dan een pater familias met een baan die voor de broodnodige

inkomsten zorgt. Groepsdruk kan ook slachtofferschap tot gevolg heb-

ben als mannen in een afhankelijke positie verkeren tegenover hun

schoonfamilie. Dat is wel eens het geval bij ingetrouwde schoonzonen,

die het risico kunnen lopen dat zij economisch worden uitgebuit en

emotioneel worden onderdrukt (zie bijvoorbeeld Van Aalst & Johan-

nink 2009).

In verband met slachtofferschap noemt Thapar-Björkert prominent de

seksuele geaardheid van mannen. Aangezien de combinatie homosek-

sualiteit en eer zich de laatste tijd in een ruimere belangstelling mag

verheugen, staan wij bij dit onderwerp iets uitgebreider stil. Hoewel in

veel eercodes ook homoseksueel gedrag bij vrouwen niet acceptabel

is, staan we gezien de opzet van ons betoog hier alleen stil bij mannen

en homoseksualiteit. Er zijn meer onderzoekers die aangeven dat ook

homoseksuele mannen slachtoffer kunnen worden. Deze auteurs stel-

len dat mannen door openlijk homoseksueel te zijn, gedrag vertonen

dat binnen gemeenschappen die hechten aan eer gelijkgesteld kan

worden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag van vrouwen en

meisjes (Brenninkmeijer e.a. 2009; Van Aalst & Johannink 2009).

Recent vroeg de Nederlandse overheid aan de Europese Unie om

richtlijnen voor het beoordelen van de seksuele geaardheid van een

persoon.1 Dit speelt omdat homoseksuele asielzoekers op grond van

vervolging wegens hun geaardheid asiel kunnen krijgen, en de lidsta-

ten van de Europese Unie dit op uiteenlopende wijzen beoordelen

(Jansen & Spijkerboer 2011; zie ook het artikel van Jansen elders in dit

1 Eigenraam, A., ‘Raad van State vraagt Europa om hulp: hoe weet je of iemand homo is?’,
NRC Handelsblad 20 maart 2013. www.nrc.nl/nieuws/2013/03/20/raad-van-state-vraagt-
europa-om-hulp-hoe-weet-je-of-iemand-homo-is/. Geraadpleegd op 1 mei 2013.
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nummer). Er zijn echter nog relatief weinig specifieke studies of

gevalsbeschrijvingen van eergerelateerd geweld of eerwraak gepleegd

op homoseksuele mannen. Kromhout e.a. (2007) vonden in hun over-

zichtsstudie één Brits onderzoek over homoseksuele mannen van

Zuid-Aziatische komaf dat concludeert dat deze mannen de familie-

eer in gevaar brengen (Yip 2004). In een krantenbericht naar aanlei-

ding van de moord op een Turkse homoseksuele man in Istanbul stelt

de Turkse professor Mazhar Bagli dat het mogelijk is dat eerwraak

wordt gepleegd op een man om zijn homoseksuele geaardheid,

‘omdat eerwraak gaat om het wegpoetsen van schande die ontstaat uit

ongeoorloofde seksuele activiteiten’.2 De professor zegt geen gevallen

hiervan te kennen, en benoemt dat homoseksualiteit een groot taboe

is in Turkije. Het brengt volgens hem niet alleen schande over een

familie, maar schaadt ook het concept van de mannelijke identiteit

waarop de sociale structuur van de gemeenschap is gestoeld,3 zie ook

Birch 2008.

In de Nederlandse literatuur komen we de hiervoor beschreven vor-

men van slachtofferschap onder mannen, zoals door de politie gezien

en door Thapar-Björkert beschreven in verschillende publicaties,

tegen (zie bijvoorbeeld Van Eck 2001; Van Aalst & Johannink 2009;

Brenninkmeijer e.a. 2009; Gezik 2003; Van der Torre & Schaap 2005;

Terpstra & Van Dijke 2006).

Het tweede aspect, de maatschappelijke positie van slachtoffers, is van

belang voor de impact die eergerelateerd geweld heeft op de levens

van individuen. Vaak stellen onderzoekers dat mannen in een meer

onafhankelijke sociale en economische positie verkeren dan vrouwen,

en daardoor meer mogelijkheden hebben om met oneervol gedrag

weg te komen of zelfstandig een uitweg te vinden uit een problemati-

sche situatie (zie bijvoorbeeld Welchman & Hossain 2005; Thapar-

Björkert 2007). Commissaris van Politie Timmer, hoofd van het LEC

EGG, komt op basis van jarenlange ervaring vanuit de politiepraktijk

met de aanpak van eerzaken tot het inzicht dat het daarnaast voor

mannen relatief makkelijker is om elders onderdak te vinden als ze

2 Bilefsky, D. ‘Soul-Searching in Turkey After a Gay Man Is Killed’, New York Times
26 november 2009, p. A16. www.nytimes.com/2009/11/26/world/europe/26turkey.html?
ref=world. Geraadpleegd op 1 mei 2013.

3 Zie noot 1 en Birch, N., ‘Was Ahmet Yildiz the victim of Turkey's first gay honor killing?’,
The Independent 19 juli 2008 (www.independent.co.uk/news/world/europe/was-ahmet-
yildiz-the-victim-of-turkeys-first-gay-honour-killing-871822.html; geraadpleegd op 1 mei
2013).
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bedreigd worden. Voor een vrouw is de weg naar de opvang vaak

moeilijker, omdat ze bijvoorbeeld kinderen bij zich heeft of de taal niet

beheerst. Ook kijkt de gemeenschap met meer argwaan naar vrouwen

die tijdelijk buiten het bereik van familie verblijven. Gebeuren in die

Nederlandse opvanghuizen geen onzedige dingen? De vrouwen zijn

daar immers onttrokken aan het toezicht door de eigen familie. Man-

nen hebben wat dat betreft meer bewegingsruimte (geciteerd in Van

Aalst & Johannink 2009). Het claimen van slachtofferschap, dat

belangrijk is om in aanmerking te komen voor allerhande vormen van

hulp, zoals onderdak, lijkt daarentegen in sociaal opzicht voor man-

nen juist moeilijker te zijn. De victimologische literatuur leert dat het

voor mannen niet eenvoudig is om aanspraak te maken op de status

van slachtoffer. Slachtofferschap past doorgaans niet in het domi-

nante beeld van hoe een man zich hoort te gedragen, de zogenoemde

‘hegemonic masculinity’ (Davies 2007, p. 190). In dat beeld van man-

nelijkheid geldt het spreekwoord ‘grote jongens huilen niet’ (Davies

2007; Kooistra 2006). Dit kan zich uiten in een lacherige reactie op

mannen in de rol van slachtoffer. Toen in Nederland een proef ver-

lengd werd met speciale opvangplekken voor mannen op de vlucht

voor (familiaal) geweld in de thuissituatie, kopte Dagblad De Pers op

16 augustus 2011 boven een verder overigens informatief stuk: ‘Op de

vlucht voor je vrouw en nog geen ei kunnen bakken’. Hiervoor is aan-

gegeven dat een vorm van slachtofferschap bij mannen in eerzaken

gelegen kan zijn in het uiten van een homoseksuele geaardheid. In dit

verband is het de moeite waard te verwijzen naar het onderzoek van

Dunn, waarin Britse homoseksuele mannen vertellen over hun erva-

ringen als slachtoffer van geweld. Hij maakt helder waarom het etiket

‘slachtoffer’ voor mannen problematisch is:

’Because of its capacity to signal passivity and powerlessness, the word

“victim” was problematic for many. (...) most saw it as having wholly nega-

tive connotations and for some it was unhelpfully gendered.’ (Dunn 2012,

p. 3447)

Dunn gaat nog een stap verder en spreekt in dit verband zelfs van een

‘failure to perform masculinity conventionally’, het slachtofferschap

wordt toch vooral geassocieerd met vrouwen (Dunn 2012). Voor

homoseksuele mannen is het extra lastig om hiermee om te gaan,

omdat door hun seksuele geaardheid ook al hun mannelijkheid ter
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discussie staat. Dunn vervolgt dat het voor mannen in migranten-

gemeenschappen bovendien nog moeilijker is, omdat homoseksuali-

teit binnen die gemeenschappen dikwijls gezien wordt als een feno-

meen dat door westerlingen is bedacht, waardoor het buitengewoon

moeilijk wordt om een positief zelfbeeld in stand te houden. Aan

slachtofferschap valt voor mannen kortom weinig eer te behalen.

Dunn geeft overigens een interessante voorzet om dit specifieke eer-

probleem aan te pakken: voor mannen moet slachtofferschap een

tijdelijk label zijn, dat nu eenmaal nodig was om de dader ter verant-

woording te roepen via het strafrecht. Dit wordt door slachtoffers erva-

ren als ‘fighting back’, waardoor zij weer het gevoel krijgen regie te

voeren over het gebeurde.

Preventie en aanpak van eergerelateerd geweld

Het is niet verbazingwekkend dat juist de auteur met oog voor manne-

lijk slachtofferschap ook spreekt over het betrekken van mannen bij de

preventie en aanpak van gewelddadige eerzaken. Wederom Thapar-

Björkert (2007) stelt dat in Europa non-gouvernementele organisaties,

academici en activisten nogal hebben geaarzeld om mannen te

betrekken bij het debat over deze vorm van geweld. Om meerdere

redenen is er echter een belangrijke rol voor mannen weggelegd. In de

eerste plaats kan het actief betrekken van mannen meer kennis ople-

veren over hun opvattingen ten aanzien van eer en geweld. Dat is

essentieel om niet alleen inzicht te krijgen in de motieven van manne-

lijke daders, maar ook in de omstandigheden waarin (mannelijke)

slachtoffers verkeren. Thapar-Björkert hecht er waarde aan om man-

nen niet alleen als onderdeel van het probleem te zien, maar hen ook

aan te spreken als onderdeel van de oplossing.

Slot

In deze bijdrage zijn we begonnen met een schets van de opkomst van

het beleid en de (politiële) aanpak van geweld uit naam van eer in

Nederland. Dat beleid houdt rekening met het feit dat zowel mannen

als vrouwen dader en slachtoffer in een eerzaak kunnen zijn. Aange-

zien doorgaans vooral vrouwen als slachtoffer van eerzaken in beeld
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komen, is het niet vreemd dat in de literatuur over eergeweld een

zwaar accent ligt op het slachtofferschap van vrouwen. Daardoor

komen we echter relatief weinig aan de weet over het slachtofferschap

onder mannen. De politiële casuïstiek en inzichten uit de schaarse

literatuur leren dat mannen net als vrouwen in eerzaken slachtoffer

kunnen worden bij het kiezen of verlaten van een partner of bij

(homo)seksueel gedrag dat door de eercodes niet wordt getolereerd.

Over groepsdruk en slachtofferschap hebben we gezien dat de menin-

gen enigszins zijn verdeeld. Het ligt er sterk aan wat een man onder

druk doet. Daarnaast wordt in de literatuur beschreven dat mannen

een minder kwetsbare positie hebben in eerkwesties, omdat zij zich

onafhankelijker kunnen bewegen dan vrouwen. Wat de zaak voor

mannen wel moeilijker maakt, is dat het claimen van slachtofferschap

problematisch is. Dat kan grote consequenties hebben: op individueel

niveau is het niet ondenkbaar dat een slachtoffer uit schaamte niet de

weg naar instanties in de veiligheidszorg en hulpverlening weet te vin-

den. Dat heeft dan weer een onderrapportage van mannelijke slacht-

offers tot gevolg, waardoor het beeld van eerzaken als geweld van

mannen tegen vrouwen versterkt wordt, wat op zijn beurt weer gevol-

gen kan hebben voor de mate waarin beleidsmakers urgentie zien om

voor deze slachtoffers hulpverlening te regelen. Daar zijn professio-

nals in de veiligheidszorg en in de hulpverlening die zich elke dag

opnieuw inzetten om zowel mannen als vrouwen te helpen, niet bij

gebaat. Het is zaak om stereotiepe beelden te doorbreken door het

inzicht in afwijkingen van dominante beelden en patronen te vergro-

ten door verder onderzoek te doen naar het slachtofferschap van man-

nen, zodat alle slachtoffers van eergerelateerd geweld adequaat kun-

nen worden geholpen. Voor de maatschappelijke preventie is het

eveneens van belang dat niet alleen vrouwen en op vrouwen gerichte

organisaties probleemeigenaar zijn, maar dat ook mannen ruimte krij-

gen én nemen om ruchtbaarheid te geven aan hun slachtofferschap en

aan hun afkeuring van eergerelateerd geweld. Dan kunnen mannen en

vrouwen samen werken aan een oplossing van de eerproblematiek: ze

hebben elkaar hard nodig.
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Ik ben geen freak! Het leven van
transgenders in Nederland

S. Keuzenkamp *

Op 17 november 2012 ging het televisieprogramma Debat op 2 over

transgenders. Er waren diverse transgenders die het woord kregen,

maar de meeste aandacht ging uit naar Eric, die vroeger Sylvana

heette. Eric had recent de geslachtsoperaties ondergaan, die horen bij

zijn transitie. Zijn moeder, die veel moeite had met de geslachtstransi-

tie, had hij geruime tijd niet meer gezien. Zij was ook in het pro-

gramma en de confrontatie tussen hen beiden was indrukwekkend. De

moeder van Eric zei geen zoon te zien, maar nog altijd haar dochter

Sylvana, en kon de beslissing van Eric om de geslachtstransitie te

ondergaan niet accepteren. Ook de vader van Eric was aanwezig. Hij

nam het op voor zijn zoon. ‘Vroeger had ik een sombere, depressieve

dochter. Nu heb ik een zoon, die gelukkig in het leven staat’, zo hield

hij zijn ex-vrouw voor.

Dit inkijkje in het leven van Eric vormt een goede illustratie van waar

transgenders mee te maken krijgen. De jonge leeftijd waarop zij zich er

vaak al van bewust worden dat er iets niet klopt. Het proces waarmee

zij te maken krijgen gedurende hun ontwikkeling en de gevolgen voor

hun welbevinden. De reacties uit de omgeving die soms wel, maar

zeker niet altijd positief zijn. Thema’s die recent zijn onderzocht door

het Sociaal en Cultureel Planbureau (Keuzenkamp 2012). Hoewel de

situatie van transgenders in de afgelopen decennia is verbeterd, komt

in het onderzoek duidelijk naar voren dat zij het vaak niet gemakkelijk

hebben.

Op basis van het genoemde onderzoek schets ik in dit artikel een aan-

tal aspecten van het leven van transgenders. Achtereenvolgens ga ik in

op de bewustwording en openheid, acceptatie en negatieve reacties,

gezondheid en welbevinden, en de uitkeringsafhankelijkheid. Daaraan

* Prof. dr. Saskia Keuzenkamp is als bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal
vergelijkend perspectief verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zij is tevens sinds kort werkzaam als manager van de afdeling
Effectiviteit bij Movisie in Utrecht. Daarvoor was zij verbonden aan het Sociaal en Cultureel
Planbureau in Den Haag.
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voorafgaand is het goed eerst wat algemene informatie te geven over

transgenders en over het SCP-onderzoek.

Over wie gaat het?

Allereerst een toelichting op het begrip transgenders. De term duidt

op een variatie aan mensen bij wie het geboortegeslacht niet of niet

helemaal overeenkomt met hun genderidentiteit (het gevoel man of

vrouw te zijn) of genderexpressie (de uiterlijke manifestatie van de

genderidentiteit, zoals kleding, gedrag, haardracht, enz.). Een van de

groepen die hieronder valt, zijn travestieten. Bij hen is de genderiden-

titeit gelijk aan het geboortegeslacht, maar zij willen zich soms kleden

en gedragen zoals leden van de andere sekse dat doen. Bij een andere

groep daarentegen is de genderidentiteit niet (helemaal) gelijk aan het

geboortegeslacht. Een deel van hen wil het geboortegeslacht helemaal

of deels veranderen, via hormonen en/of operaties. Degenen die als

man zijn geboren en een geslachtstransitie ondergaan, worden ook

wel ‘transvrouwen’ genoemd en degenen die als vrouw zijn geboren

‘transmannen’.

Een vaak gestelde vraag is hoeveel transgenders er in Nederland zijn.

Kuyper (2012) komt tot de conclusie dat 0,6% van de mannen en 0,2%

van de vrouwen een ambivalente of incongruente genderidentiteit

rapporteert in combinatie met onvrede met het eigen lichaam en een

wens tot (gedeeltelijke) aanpassing van het geboortegeslacht door

middel van hormonen en/of operaties. Op de Nederlandse bevolking

van 15 tot 70 jaar gaat het dan om ruim 48.000 personen (Keuzenkamp

2012).

Een deel van deze groep heeft een (gedeeltelijke) geslachtsaanpassing

ondergaan. Dit is een ingrijpend en langdurend traject (onder meer

vanwege lange wachtlijsten). Eerst vinden diagnostische gesprekken

plaats met een psycholoog of psychiater om vast te stellen of er sprake

is van genderdysforie (de medische term voor transseksualiteit). Als

dat zo is, moet men geruime tijd leven conform de genderidentiteit,

alvorens een geslachtsaanpassende operatie te mogen ondergaan. Die

fase duurt in Nederland anderhalf jaar voor degenen die als man en

een jaar voor degenen die als vrouw zijn geboren. In die periode volgt

men ook hormoontherapie. Door hormonen die bij het andere

geslacht horen en antihormonen te gebruiken kunnen de geslachts-
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kenmerken gedeeltelijk worden veranderd. Het effect daarvan bij

degenen die als man zijn geboren, is bijvoorbeeld verandering van de

onderhuidse vetverdeling in vrouwelijke richting (ronder en zachter

gezicht, bredere heupen, minder knokige benen, enz.), groei van vrou-

welijke borsten en afname van de spierkracht en de lichaamsbeharing.

De effecten van de behandeling bij degenen die als vrouw zijn gebo-

ren, zijn onder meer eveneens een veranderende vetverdeling, maar

nu in mannelijke richting (scherpere gelaatstrekken), en verder bij-

voorbeeld verlaging van de stem, toename van de spierkracht en

baardgroei.

Momenteel is het nog zo dat transgenders die hun geslacht willen

laten veranderen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

geslachtsaanpassende operaties moeten ondergaan (verwijdering van

de penis en creatie van een vagina, en verwijdering van de borsten,

baarmoeder en eileider en verlenging van de urinebuis en balzakcon-

structie). Er is echter een wetsvoorstel in behandeling om deze

sterilisatie-eis te schrappen. Ik kom hier later nog op terug.

De diagnostiek, hormoonbehandeling en geslachtsaanpassende ope-

raties worden vergoed uit de basisverzekering voor ziektekosten.

Borstvergroting wordt niet vergoed, wat als een groot knelpunt wordt

ervaren door veel transvrouwen.

Het onderzoek

De gegevens waarop het SCP-rapport – en dit artikel – is gebaseerd,

zijn verzameld via een online-enquête. Deze werd van september 2011

tot april 2012 gehouden. Het gaat niet om een representatieve steek-

proef. Er staat nergens geregistreerd wie transgender is, dus het trek-

ken van een aselecte steekproef was niet mogelijk. Daarom zijn trans-

genders geworven via oproepen op allerlei kanalen (zie voor een

nadere toelichting: Keuzenkamp 2012).

De aandacht ging alleen uit naar de groep waar sprake is van een dis-

crepantie tussen het bij de geboorte toegewezen geslacht en de gender-

identiteit. Travestieten zijn dus buiten beschouwing gelaten. 459

transgenders vulden de vragenlijst in. Aanvullend zijn met tien res-

pondenten interviews gehouden.
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Er klopt iets niet! Bewustwording, zelfacceptatie en openheid

‘De oudste bewuste gedachte die ik me kan herinneren was: ik zit in

het verkeerde lichaam’ (Keuzenkamp 2012, p. 35). Dat schreef een van

de respondenten van het onderzoek. Vaak waren de respondenten

zich er al op jonge leeftijd van bewust dat er iets aan de hand was,

maar niet wat dat was. Ongeveer de helft wist al voor het 10de levens-

jaar dat er iets niet klopte en nog eens een kwart voor het 15de jaar.

Maar voor de meeste respondenten was het lastig een specifieke leef-

tijd te noemen waarop zij zich bewust werden van hun trans-zijn. Ze

voelden zich vaak al anders en het proces van bewustwording verliep

geleidelijk. De puberteit veroorzaakte vaak een doorbraak, aangezien

de geslachtskenmerken zich dan duidelijk gaan ontwikkelen. ‘Op het

moment dat mijn borsten begonnen te groeien, raakte ik in paniek’,

schreef een van de respondenten (Keuzenkamp 2012, p. 35).

In een samenleving waarin de seksedichotomie zo sterk is verankerd,

is het voor transgenders niet makkelijk te accepteren dat zij daar niet

zonder meer in passen. Het is verwarrend en onaangenaam. Sommige

respondenten schreven dat ze in feite altijd al wisten transgender te

zijn, maar daar niet aan te willen. De stap om de grenzen van de sekse-

dichotomie te overschrijden, vergt moed. Zich gaan kleden en gedra-

gen conform de andere sekse is niet iets dat men lichtvaardig doet en

dat geldt zeker ook voor het besluit een geslachtstransitie te onder-

gaan. Er kunnen allerlei negatieve consequenties uit voortvloeien. Zo

schreef een van de transgenders: ‘Ik heb geprobeerd er niet aan toe te

geven, in de hoop het uit te kunnen houden, tot aan het einde van ons

huwelijk, tot aan de dood’ (Keuzenkamp 2012, p. 38). En een ander:

’Ik heb mijn transgender zijn lang verborgen gehouden, voornamelijk omdat

ik het voor mezelf niet wilde toegeven. Hoewel ik er inmiddels vrij goed

mee kan omgaan, heb ik er spijt van dat ik niet al op veel jongere leeftijd

uit de kast ben gekomen. Op deze leeftijd ben je al helemaal gesetteld en

kun je het niet meer zonder ingrijpende consequenties in je levensstijl

inpassen. Dat betekent zo’n radicale omslag, dat de kans dat je alles kwijt-

raakt wat je hebt opgebouwd, levensgroot is. Op het moment dat je al in de

puberteit uit de kast komt, kun je je leven er nog op inrichten.’ (Keuzen-

kamp 2012, p. 80)



Ik ben geen freak! Het leven van transgenders in Nederland 85

Dat betekent dat lang niet alle transgenders zogezegd ‘uit de kast’ zijn

en leven conform hun genderidentiteit. Sommige respondenten zijn

zich pas recent bewust van hun ‘trans-zijn’ en zijn er nog niet open

over. Anderen leven alleen conform hun genderidentiteit in hun privé-

leven of bij het uitgaan. En weer anderen hebben een geslachtstransi-

tie ondergaan of zijn daarmee bezig. De meerderheid van de respon-

denten (71%) gaf aan (bijna) altijd volgens de genderidentiteit te leven,

9% doet dat (bijna) nooit en 20% af en toe. Transgenders leven vooral

thuis en bij het uitgaan conform hun genderidentiteit; op school of

werk houdt bijna de helft het trans-zijn verborgen. Zoals gezegd gaat

het bij dit onderzoek niet om een representatieve steekproef. Nadere

analyses doen vermoeden dat in werkelijkheid het aandeel transgen-

ders dat ‘in de kast’ zit groter is.

De meest genoemde reden om niet uit de kast te komen is de privé-

situatie. Getrouwde transgenders willen hun partner en eventuele kin-

deren niet belasten met hun gevoelens. Bovendien zullen ook die te

maken kunnen krijgen met negatieve reacties uit de omgeving. De

angst om de partner en eventuele kinderen te zullen verliezen, speelt

eveneens een rol. Datzelfde geldt voor het gebrek aan acceptatie in de

samenleving en de angst voor negatieve reacties.

Reacties van de omgeving

Zoals uit het voorbeeld van Eric bleek, zijn de reacties uit de omgeving

verschillend. Zijn vader steunt hem, maar zijn moeder heeft er grote

moeite mee en had geruime tijd geen contact met haar zoon.

Hoewel dat niet altijd van meet af aan het geval was, melden de res-

pondenten dat hun omgeving over het algemeen positief heeft

gereageerd op hun coming-out. Maar zoals gezegd is niet iedereen er

open over. De situatie van de transgenders verschilt ook nogal. Dege-

nen die een geslachtstransitie willen ondergaan, ontkomen er niet aan

om uit de kast te komen. Als dat niet het geval is, is die noodzaak er

niet. En degenen die de transitie achter de rug hebben, beginnen soms

in zekere zin een nieuw leven. Er kunnen nieuwe vriendschappen ont-

staan en er kan sprake zijn van een verhuizing of een andere baan. En

dan is het de vraag of men al dan niet open is over dit deel van het ver-

leden.
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Bijna de helft (42%) van de respondenten kreeg in het jaar voor bevra-

ging één of meer negatieve reacties vanwege het trans-zijn. Bij de helft

van hen ging het om een enkele keer, de rest had er vaker mee te

maken gehad. De meeste negatieve reacties komen voor in de open-

bare ruimte. Meestal ging het dan om afkeurende blikken en flauwe

grappen. Fysiek geweld komt minder voor, maar de cijfers zijn toch

niet verwaarloosbaar. Zo werd 5% van de transgenders die uit de kast

zijn in het afgelopen jaar in de openbare ruimte bedreigd, 5% werd

seksueel geïntimideerd, van 2% werden eigendommen vernield en 2%

werd aangevallen. Vooral degenen die in transitie zijn, krijgen relatief

vaak te maken met negatieve reacties.

Van de schoolgaande of werkende transgenders rapporteert 21% daar

één of meer negatieve reacties te hebben gekregen. Meestal betrof het

afkeurende blikken en flauwe grappen, maar ook het buitengesloten

worden of het onderwerp van geroddel zijn werd vaak genoemd.

Fysieke intimidatie en geweld zijn weinig genoemd.

Welbevinden en psychische gezondheid

Een belangrijke determinant voor het welbevinden is het hebben van

goede sociale contacten. Als die er niet of weinig zijn, of van opper-

vlakkige aard, kan dat gevoelens van eenzaamheid oproepen. Veel

transgenders zijn eenzaam. Op basis van meting via de ‘eenzaam-

heidsschaal’ van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985) blijkt dat twee

derde zich eenzaam voelt, een kwart zelfs in (zeer) sterke mate. Dat is

aanzienlijk meer dan onder de Nederlandse bevolking, waar 30% een-

zaam is en 10% (zeer) sterk eenzaam is.

De overgrote meerderheid van de respondenten (81%) heeft naar

eigen zeggen in het algemeen gesteld een goede tot uitstekende

gezondheid. Meer problemen zijn er met de psychische gezondheid.

Om die te meten werd de Mental Health Inventory (MHI-5) voorge-

legd. Dit is een beproefd en veelgebruikt meetinstrument. Het gaat

hier overigens niet om het meten van psychische stoornissen, maar

om psychische (on)gezondheid in brede zin. Zo wordt er bijvoorbeeld

gevraagd naar gevoelens van somberheid, zenuwachtigheid en in de

put zitten. Van de respondenten blijkt de helft volgens deze meting

psychische problemen te hebben; 14% is ernstig psychisch ongezond

te noemen. Onder de Nederlandse bevolking zijn de percentages veel
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lager: 14% heeft psychische problemen en 2% is ernstig psychisch

ongezond (Driessen 2011). Zoals uit het voorbeeld van Eric bleek, kan

het ondergaan van een geslachtstransitie een positief effect hebben op

de psychische gesteldheid. Zijn vader zei immers dat Eric vroeger een

somber kind was, maar nu een gelukkige zoon.

Een uiterste consequentie van psychische problematiek kan zijn dat

iemand zichzelf van het leven wil beroven. Dat blijkt onder transgen-

ders veel voor te komen. In het onderzoek spraken veel respondenten

daar openlijk over, terwijl dit voor de meeste mensen doorgaans een

taboeonderwerp is. Een van de geïnterviewde respondenten schreef:

’Het ongesteld zijn vond ik vreselijk, ik voelde me vervreemd van mijn ver-

anderende lichaam. Een lange tijd was ik verdrietig en boos (...) Op mijn

15e heb ik een depressie gehad van ongeveer anderhalf jaar, zelfs zo heftig

dat ik op een bepaald punt niet meer wilde leven. Tijdens mijn middelbare

schooltijd heb ik mijzelf in de muziek gestort, zelf teksten schrijven en der-

gelijke. Toen dat op een gegeven moment niet meer genoeg was om de

“pijn” te stoppen, heb ik mezelf lange tijd gesneden, tot op het punt dat ik

zelfmoord wilde plegen, om maar rust te hebben in mijn hoofd.’ (Keuzen-

kamp 2012, p. 76)

De enquête wees uit dat meer dan twee derde van de respondenten er

ooit aan had gedacht om uit het leven te stappen; 21% deed ooit een

zelfmoordpoging en 3% deed dat in het afgelopen jaar. Onder de

Nederlandse bevolking van 18 tot 65 jaar heeft 8% er ooit aan gedacht,

heeft 2% ooit een poging ondernomen en deed 0,1% dat in het afgelo-

pen jaar (Ten Have e.a. 2011).

Maatschappelijke positie en uitkeringsafhankelijkheid

Eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder

een specifieke groep transgenders1 wees uit dat relatief veel transgen-

ders een uitkering krijgen (Geerdinck e.a. 2011). De onderzochte groep

transseksuelen ontvangt bijna vier keer zo vaak een arbeidsonge-

1 Zij onderzochten personen in Nederland die in de periode 1995 tot en met 2009 hun
geslachtswijziging via de rechtbank hebben vastgelegd. De 15-64-jarigen onder hen zijn
vergeleken met de Nederlandse bevolking in die leeftijdsgroep (de potentiële beroepsbe-
volking).
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schiktheidsuitkering als de rest van de bevolking en heeft drie keer zo

vaak een bijstandsuitkering. Hoewel de meerderheid van de respon-

denten uit het SCP-onderzoek een baan had (61%), zijn ook zij relatief

vaak afhankelijk van een uitkering (12% was arbeidsongeschikt en 9%

werkloos). Dat is des te schrijnender gezien het feit dat zij relatief hoog

opgeleid zijn. En hoogopgeleiden zijn minder vaak afhankelijk van een

uitkering dan laagopgeleiden.

De respondenten die hun transitie hebben voltooid, hebben wat vaker

werk dan degenen die met hun transitie bezig zijn (64% vergeleken

met 57%), maar zijn tegelijkertijd vaker arbeidsongeschikt (17% verge-

leken met 10%). Wat de oorzaken van de hoge mate van arbeidsonge-

schiktheid na de geslachtstransitie zijn, is een vraag die nader onder-

zoek behoeft.

Transgenderbeleid

Hoewel het met transgenders in veel opzichten best goed gaat, hebben

zij het bepaald niet makkelijk. Zo schreef een van de respondenten:

’Mijn leven als geheel is, zij het na de nodige omzwervingen, ronduit goed.

Hetgeen ik anders zou willen, bestaat niet. Namelijk een “gewone” vrouw

zijn. Onopvallend, zonder problematisch verleden of lang verhaal. Dat zou

in mijn eerdere levensloop (opleiding, huwelijk e.d.) veel gescheeld hebben

en dan zou ik zelf moeder kunnen zijn geweest.’ (Keuzenkamp 2012, p. 80)

En een andere respondent:

’Ik wil meedraaien in de maatschappij en er een deel van uitmaken, dat is

wat ik wil. Ik wil leven leven en nog eens leven, net als andere mensen. Ik

ben een mooie vrouw, geen FREAK!!!’ (Keuzenkamp 2012, p. 83)

Er zijn verschillende thema’s uit het onderzoek naar boven gekomen

die aandacht van de beleidsmakers vragen. Een van de meest

genoemde betreft vergroting van de acceptatie en meer voorlichting.

Dat zou het leven van transgenders een stuk gemakkelijker maken.
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Een respondent:

’De maatschappij veel meer bewust maken dat transgenders bestaan, dus

door meer voorlichting en duidelijk maken dat wij ons van binnen vrouw

voelen en dat transgenders vaak een lijdensweg moeten doorstaan, voor en

na hun coming-out. De samenleving beoordeelt mensen te veel op hun

uiterlijk en niet op hun innerlijk.’ (Keuzenkamp 2012, p. 83)

Hier ligt duidelijk een taak voor de overheid, maar ook voor transgen-

ders zelf en voor transgenderorganisaties.

Een tweede thema is verbetering van de medische en psychische zorg

en begeleiding. Vooral verkorting van de wachtlijsten bij genderteams

en betere vergoedingen voor het aanpassen van de secundaire

geslachtskenmerken zijn veel genoemd. Maar ook uitbreiding van de

psychosociale zorg, die zowel de transen zelf als de maatschappij veel

kan opleveren.

’De lichamelijke behandeling voor de mensen die daar baat bij hebben is

goed, maar volstaat niet om dit potentieel aan menselijke energie en

arbeidskracht volledig tot bloei te laten komen. Andersom geformuleerd

doen transgenders een flink beroep op ziektekosten en overheidsfinanciën

(uitkeringen etc.) wat echt verminderd kan worden met goede psycho-

sociale zorg.’ (Keuzenkamp 2012, p. 86)

Een derde thema betreft een aantal juridische zaken. Er zijn bijvoor-

beeld suggesties gedaan voor betere wettelijke verankering van het

verbod op discriminatie op grond van genderidentiteit en betere juri-

dische bescherming. Vele respondenten benadrukten het belang van

het vergemakkelijken van de procedure om de geslachtsaanduiding te

wijzigen in de GBA. Dat is voor transgenders erg belangrijk. Tal van

instellingen baseren de wijze waarop zij mensen bejegenen op hoe zij

in de GBA zijn geregistreerd. Transgenders die leven conform hun

genderidentiteit, maar geen geslachtsaanpassing hebben ondergaan,

worden dus aangesproken met hoe zij bij hun geboorte zijn geregis-

treerd. De respondenten noemden tal van pijnlijke voorbeelden, zoals

in een wachtkamer zitten en opgeroepen worden als mevrouw, terwijl

men als man door het leven gaat.

Zoals eerder gemeld, is hiervoor momenteel een wetsvoorstel in

behandeling in het parlement. Volgens de huidige wetgeving kunnen
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transgenders het geslacht juridisch alleen laten aanpassen na uitvoe-

ring van geslachtsveranderende operaties en het niet meer in staat zijn

kinderen te verwekken of te baren. Volgens het wetsvoorstel is enkel

de duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren vol-

doende voor het aanpassen van het geslacht in de geboorteakte. Deze

‘duurzame overtuiging’ moet door een deskundige worden bevestigd.

Wie als deskundigen worden erkend, zal in een algemene maatregel

van bestuur worden bepaald. De wetswijziging komt in belangrijke

mate tegemoet aan de behoefte van transgenders. Er is echter kritiek

op de vereiste deskundigenverklaring, omdat het fundamentele recht

van transgenders op zelfbeschikking zo onvoldoende wordt gerespec-

teerd.2 Nederland loopt overigens bepaald niet voorop als het gaat om

de rechten van transgenders. Zo zijn er diverse landen waar geen steri-

lisatie-eis geldt voor erkenning van de genderidentiteit (bijvoorbeeld

het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Spanje).3

Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van transgenders ten slotte

is eveneens van belang, gelet op de hoge uitkeringsafhankelijkheid.

Daarvoor zou het goed zijn eerst nader onderzoek te laten doen naar

de achtergronden van de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid,

met name vanwege arbeidsongeschiktheid.
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Discriminatie van transgenders
door politie en justitie

I. Pohlkamp *

Vaak wordt vergeten dat discriminatie en geweld tegen transgender-

personen in feite een vorm van bestendiging van de man-vrouwmaat-

schappij is. De man-vrouwmaatschappij wordt beschreven in het soci-

aal-culturele systeem van de geslachtsordening, waarin een persoon

of mannelijk of vrouwelijk is (vergelijk Kessler & McKenna 1978, p. 3).

Als gevolg van deze sociale constructie lijkt het uit het oogpunt van de

meerderheid van de bevolking natuurlijk dat er slechts twee seksen

bestaan (Gildemeister & Wetterer 1992). Maar tegen deze twee seksen

ontwikkelde zich in de laatste decennia een zichtbaar sociaal-cultureel

veelvoud van nieuwe seksuele identiteiten. De hier gekozen verzamel-

naam voor deze nieuwe respectievelijk vergeten geslachten is trans-

genderpersonen. Ze noemen zichzelf bijvoorbeeld SheMales,1 XY-

vrouwen,2 interseksuelen,3 transvrouwen,4 transmannen,5 crossdres-

* Ines Pohlkamp MSc promoveert aan de universiteit van Hamburg op seksueel non-
conforme vijandige discriminatie en geweld. Zij is verbonden aan het Gender Instituut in
Bremen. Contact: pohlkamp@genderinstitut-bremen.de.

1 SheMales zijn personen die fysiologisch vrouwelijk lijken en gelijktijdig mannelijke
geslachtsorganen hebben.

2 XY-vrouwen zijn personen met een vrouwelijke verschijningsvorm en meestal uitwendige
vrouwelijke geslachtsorganen. Bovendien zijn embryonale testikels aanwezig, die manne-
lijke hormonen afgeven en een ontwikkeling van inwendige vrouwelijke geslachtsorganen
verhinderen.

3 Interseksualiteit is een medische vakterm die het veelvoud aan seksuele varianten omvat,
waarin de seksuele anatomie van beide seksen aanwezig is of de hormoonhuishouding
en/of chromosomale samentelling geen duidelijkheid van geslacht kan geven (Kessler
2002 (1998); Klöppel 2010; Zehnder 2010).

4 Transvrouwen zijn vaak bij de geboorte als jongen geclassificeerd en leven nu als vrouwen
of trendmatig vrouwelijk.

5 Transmannen zijn vaak bij de geboorte als meisje geclassificeerd en leven nu als mannen
of trendmatig mannelijk.
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sers,6 drag kings7 en drag queens.8 Zij allen hebben een non-conforme

seksuele verbondenheid, die buiten het wettelijke of sociale aanvaar-

dingsproces bestaat. Weliswaar zijn hybride vormen van de geslachten

historisch, bijvoorbeeld in het theater, in de geneeskunde en justitie al

eeuwen aanwezig geweest (bijv. Garber 1993; Feinberg 1996; Foucault

1998 (1980)), maar de zichtbaarheid van deze seksueel non-conforme

levensstijl in het West-Europese leven van alledag is een evenzo nieuw

fenomeen als haar veelvoud (bijv. Engel 2002; Polymorph 2002; Hamm

2007). Er bestaan dientengevolge in deze maatschappij personen die

niet eenduidig als man of vrouw leven en desondanks tot nu toe zel-

den door de meerderheid van de bevolking waargenomen, geaccep-

teerd en erkend worden. Deze personen worden in de alledaagse man-

vrouwmaatschappij vaak door discriminatie en geweld gedupeerd.

Daarom schets ik in dit artikel eerst wat het betekent als transgender-

persoon in de alledaagse man-vrouwmaatschappij te leven. Aanslui-

tend staan in het bijzonder hun zienswijzen met betrekking tot politie

en justitie centraal. De basisvraag luidt: hoe beleven en karakteriseren

transgenderpersonen het contact met politie en justitie? Als basis voor

deze beschrijvingen heb ik gekozen uit resultaten uit mijn kwalitatieve

interviewonderzoek over discriminatie en geweld aan de grenzen van

de man-vrouwmaatschappij9 en inzichten uit internationale onder-

zoeken.

Om te beginnen biedt dit artikel een vluchtige introductie in de struc-

turele discriminatie en dethematisering van transgenderpersonen in

het leven van alledag. Aansluitend daaraan wordt een exploratieve blik

in de waarneming van discriminatie en geweld door politie en justitie

uit het oogpunt van transgenderpersonen geboden: uitgaand van uit-

gekozen, internationale onderzoeksinzichten presenteert dit artikel

6 Crossdressers noemen zich die personen, die zich hoofdzakelijk in kleding van het andere
geslacht laten zien en zich daarin lekker voelen. Zij leven af en toe of altijd in deze vorm
van de sekse.

7 Drag kings noemen zich die personen, die zich vermannelijkt mannelijk voordoen. Velen
van hen worden bij de geboorte vrouwelijk gemarkeerd. Zij leven als toneelspeler tijdelijk
of altijd in deze sekse.

8 Drag queens noemen zich die personen, die zich vervrouwelijkt vrouwelijk voordoen.
Velen van hen worden bij de geboorte mannelijk gemarkeerd. Zij leven als toneelspeelster
tijdelijk of altijd in deze sekse.

9 De verzamelde gegevens van het proefschriftonderzoek bij ‘seksueel non-conforme vijan-
dige’ discriminatie en geweld omvat achttien narratieve afzonderlijke interviews en een
groepsdiscussie met vier transgenderpersonen. De interviews werden tussen 2007 en
2013 in verschillende steden in Duitsland uitgevoerd. De complete studie verschijnt ver-
moedelijk eind 2013.
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exemplarisch de ambivalentie tegenover politieagenten/_s10 en tegen-

over medewerkers van justitie bij de rechtbank. De contacten met

politie en justitie worden aansluitend samen gekarakteriseerd als

spanningsveld tussen overgave en hoop. Tot slot geef ik aan waarom

en in hoeverre de beleving van politie en justitie een vorm van de

gedethematiseerde en discriminerende voortzetting van structurele

benadeling vertegenwoordigt.

Structurele discriminatie van transgenderpersonen in het leven van
alledag

Het man-vrouwdenken is overal aanwezig. Met een blik in de kinder-

wagen wordt door de meeste kijk(_)(st)ers de eerste vraag gesteld: ‘Wat

is het?’, waarbij het geslacht meestal reeds door de kleur van de kle-

ding (roze of blauw) gekenmerkt is. Er wordt verschil gemaakt tussen

voetbal en vrouwenvoetbal en populaire psychologische bestsellers

hebben titels als ‘Waarom mannen niet luisteren en vrouwen slecht

kunnen kaartlezen’ (Pease & Pease 2010 (1998)). Het bijzondere aan de

sekse-indeling op basis van eigenschappen en identiteiten is dat er in

de logica van de man-vrouwmaatschappij uitsluitend aan deze twee

mogelijkheden wordt gedacht. Bovendien wordt in het begrip van alle-

dag een continuïteit van de eigen sekse verondersteld. Wie een keer

een jongen was, wordt een man en blijft zodoende een leven lang

mannelijk. Wie een keer een meisje was, wordt een vrouw en blijft

zodoende een leven lang vrouwelijk. De eenduidigheid van geslacht en

de ‘tijdloosheid’ respectievelijk de continuïteit van geslacht zijn de

basis van het idee van de man-vrouwmaatschappij. Deze is vandaag

de dag hoofdzakelijk gebaseerd op het genitale geslacht, dat bij de

geboorte wordt geïnterpreteerd. Wordt er een clitoris gezien, dan

wordt het kind als meisje aangeduid. Wordt bij de geboorte een penis

gezien, dan wordt het kind als jongen aangeduid. Vaak gebeurt dit in

de westerse landen al in de prenatale fase van een zwangerschap door

middel van echo. Eenduidigheid en ‘tijdloosheid’ vanaf de geboorte

gelden zodoende ook in het jaar 2013 als absolute voorwaarden voor

de reguliere sociale erkenning van sekse. Deze voorbeelden en toelich-

10 De schrijfwijze met de onderliggende verbindingsstreep symboliseert een lege plaats voor
iedereen die zich qua sekse niet kan indelen en met wie in de taal geen rekening wordt
gehouden (Herrmann 2003).
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tingen doen vermoeden dat diegenen die zich niet eenduidig of ‘tijd-

loos’ tot geslacht verhouden, uitgesloten zijn van sociale erkenning,

omdat het worden tot een individu in de regel een eenduidigheid van

geslacht veronderstelt (Butler 1991). Dit betekent dat die geslachten,

die zich niet voortdurend of eenduidig aan mannelijkheid of vrouwe-

lijkheid kunnen of willen identificeren, in deze maatschappij niet of

amper worden waargenomen. Zo komen ze taalkundig niet voor, want

bijvoorbeeld op legitimatiebewijzen, op creditcards en ziekenhuispas-

jes, in formulieren en in vragenlijsten moet steeds de keus tussen

vrouw of man gemaakt worden. Ook in het aanspreken van een per-

soon wordt doelbewust tussen mevrouw en mijnheer verschil

gemaakt. Bovendien wordt er met transgenderpersonen ook in de

architectuur geen rekening gehouden, wat bijvoorbeeld het verschil in

mannelijke en vrouwelijke ziekenhuiskamers en het verschil in man-

nen- en vrouwengevangenissen aantonen. Transgenderpersonen

komen ook in het onderwijs niet naar voren, seksueel non-conforme

personen zijn niet of nauwelijks opgenomen in het curriculum. Ze

worden wetenschappelijk vergeten. Immers, in bijna alle onderzoeken

waarbij het geslacht relevant is, wordt onderscheid gemaakt tussen

mannen en vrouwen respectievelijk jongens en meisjes. Ook in de

geneeskunde en bij justitie is de man-vrouwmaatschappij het – onge-

vraagde – uitgangspunt voor behandeling en onderzoek.

Seksueel non-conforme personen komen echter pas medisch tevoor-

schijn wanneer zij afwijken van de anatomische, hormonale of chro-

mosomale eenduidigheid van het geslacht en aldus worden gemar-

keerd als interseksueel geboren kinderen. Juridisch komen ze tevoor-

schijn wanneer ze het vakje van de seksuele continuïteit verlaten om

als transseksuele personen van geslacht te veranderen. In de medische

en juridische wereld staan transgenderpersonen derhalve aan de

andere kant van de seksuele normaliteit en zorgen dan voor irritatie,

sprakeloosheid en onzekerheid. De genitaal corrigerende operaties bij

interseksueel geboren kinderen worden uitgevoerd met het doel het

geslacht eenduidig te maken (Kessler 2002 (1998); Plett 2003; Klöppel

2010; Zehnder 2010). In totaliteit, zo kan men constateren, worden dus

de verschillende vormen van seksuele non-conformiteit maatschappe-

lijk gedethematiseerd: er wordt slechts af en toe, alleen als afwijking

van de norm, rekening mee gehouden. Dit structureel dethematiseren

leidt ertoe dat personen die zich niet eenduidig of continu tot een

sekse rekenen, zich als individuen vaak onzeker voelen en in het leven
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van alledag aan bedoelde en niet-bedoelde discriminatie en geweld

blootstaan. Zo kan een nieuwsgierige of geïnteresseerde vraag als ‘Ben

jij man of vrouw?’ tot een kwetsende verbale discriminatie worden,

omdat ze het (seksuele) individu van de ander ter discussie stelt. De

meerderheid van de transgenderpersonen heeft dit alledaagse buiten-

sluiten veelvuldig meegemaakt. Respectloos gedrag, het niet serieus

genomen worden, een automatisch kleine afstand tot psychische ziek-

tes en het voortdurende gevaar van sociale uitsluiting en geweld bepa-

len hun leven van alledag. Dit leidt tot verwondingen en pijn en daar-

mee ook tot het verlies van vertrouwen. Een interseksueel geboren

interviewpartner beklemtoonde bijvoorbeeld: ‘Ik ben al zo vaak ver-

neukt, bedreigd, dat ik intussen echt geen vertrouwen meer heb (...),

echt waar.’ De verwonding en de pijn van de interviewpartner over dit

voortdurend dethematiseren en de onzichtbaarheid van zijn_haar sek-

suele positie veroorzaakten zijn_haar verlies aan vertrouwen aan zich-

zelf en aan andere personen van deze maatschappij. Geconfronteerd

met de alledaagse structurele discriminatie ontwikkelden vele inter-

viewpartners een broze seksuele persoonlijkheid. Zij moeten zich dag

in dag uit als individu handhaven dwars tegen de dominantie van de

man-vrouwmaatschappij in: in het onderwijs, op het werk, in de vrije

tijd, in het contact met instanties en handhavers. De transman Lucky

Kankoke11 constateerde:

’Ik kan trans-mensen begrijpen over wie sommigen zeggen: zij reageren

overdreven of ze zijn zo anti of zo. Dat komt doordat men jarenlang syste-

matisch aan geweld heeft blootgestaan. Dat sommige trans-mensen zo ver-

bitterd of latent agressief zijn en gemakkelijk overdreven reageren, dat ver-

baast mij absoluut niet.’

Transgenderpersonen zijn gedwongen om hun omgeving dag in dag

uit precies te observeren, om eventuele gevaarlijke plekken vroegtijdig

te herkennen. Hun draagkracht is daarbij per definitie al sinds jaren of

zelfs decennia op de proef gesteld. Volgens Lucky Kankoke heeft dit tot

gevolg dat ze erg direct en gevoelig (kunnen) reageren wanneer ande-

ren op een of andere wijze twijfelen over hun persoonlijkheid, al dan

niet in combinatie met nieuwsgierige en geringschattende blikken,

discriminatie en geweld.

11 Alle namen van de deelnemende interviewpartners van de proefschriftstudie werden ano-
niem gemaakt.
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Inzichten uit internationale studies

Discriminatie en geweld tegen transgenderpersonen zijn tegenwoor-

dig een internationaal erkend fenomeen (bijv. Namaste 2006 (1996);

Lombardi e.a. 2001; Whittle e.a. 2007; Hammarberg 2009; voor Neder-

land: Human Rights Watch 2011; Commissioner for Human Rights

2011; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 2013).

Internationale studies over geweld die zich met het perspectief van

seksueel non-conforme personen op politie en justitie bezighouden,

laten eenduidig zien dat angst en scepsis ten aanzien van de uitvoe-

rende en rechterlijke instanties overheersen. In het in 2003 verschenen

Amerikaanse onderzoek van Shannon Minter en Christopher Daley

berichtte een kwart van de ondervraagden uit San Francisco geweld te

hebben ervaren in het contact met politie en justitie (Minter & Daley

2003). In 2004 constateerden Leslie J. Moran en Andrew N. Sharpe een

hoog wantrouwen van de transgenderpersonen in politie en justitie.

De ondervraagde personen verwachtten voor het merendeel geen

rechtvaardige behandeling van deze instituties (Moran & Sharpe

2004). In het onderzoek Being transgender in Belgium. Mapping the

social and legal situation of transgender people meldde 18,6% van die-

genen die in contact waren geweest met de politie, dat zij volledig

ongepast behandeld zouden zijn (vergelijk Motmans 2010, p. 127).

Voor het onderzoek Transphobic hate crime in the European Union

werden 2.669 transgenderpersonen geïnterviewd. Verreweg de meeste

ondervraagden zeiden dat zij geen eerlijke behandeling van politie en

justitie verwachtten (Turner e.a. 2009). Discriminatie en geweld bleken

in het bijzonder op te treden bij de strafuitvoering (Minter & Daley

2003; Mizock & Lewis 2008). Juist transvrouwen werden door de ver-

antwoordelijke functionarissen vaak niet als vrouwen erkend. Aanval-

len van mannen op transvrouwen werden bijvoorbeeld in de regel als

een vechtpartij onder mannen gezien (Turner e.a. 2009). Hetzelfde

onderzoek laat bovendien zien, dat politieagenten/_es transvrouwen

vaak niet als slachtoffer van geweld zien, maar als veroorzaker van het

geweld (Turner e.a. 2009). Dientengevolge is het niet verbazingwek-

kend dat transgenderpersonen geen vertrouwen hebben in politie en

justitie en zelden aangifte doen wanneer ze geconfronteerd zijn met

geweld (bijv. Moran & Sharpe 2004; Mizock & Lewis 2008; LeSMigraS

2012). Al met al wordt het transgenderperspectief gekenmerkt door

wantrouwen, onzekerheid, angst voor criminalisering en voor discri-
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minatie en geweld door de uitvoerende en rechterlijke functionaris-

sen.

Vernederende en bedreigende interactie met politieagenten/_es

In navolging van de internationale onderzoeksinzichten en als gevolg

van structurele dethematisering van transgenderpersonen leiden ont-

moetingen en confrontaties met de politie uit het oogpunt van de

gedupeerden altijd weer tot verhoogde discriminatie. Dit hangt aan de

ene kant samen met de alledaagsheid van de beleefde negatieve erva-

ringen als seksueel non-conforme persoon en berust aan de andere

kant op transgender-vijandige vooroordelen van de kant van de poli-

tieagenten/_es. Ik belicht hier twee situaties als voorbeeld, om de dis-

criminerende en gewelddadige ondervindingen uit het perspectief van

twee transgenderpersonen12 te verduidelijken.

De interviewpartner Tamma Katz is volgens zichzelf noch mannelijk,

noch vrouwelijk en noemt zich derhalve ‘trans-ident’. Zij_hij over-

treedt met haar_zijn seksuele representatie eenduidige voorschriften

aangaande kleding, make-up, gedrag en seksuele identiteit. Tamma

Katz was na het bezoek van een Christopher Street Day Parade13 op

weg naar huis door een groep jonge mensen aangevallen met klinkers

en gewond geraakt. Pas weken later was het haar_hem mogelijk op een

politiebureau aangifte (tegen een onbekende) te doen in verband met

zwaar lichamelijk letsel. De verwerking van het traumatische gewelds-

misdrijf had haar_hem een spoedige aangifte onmogelijk gemaakt.

Hij_zij was zich ervan bewust dat veel andere transgenderpersonen uit

angst voor discriminatie niet uit vrije wil naar de politie stappen, zelfs

indien hun aanzienlijk lichamelijk of psychisch geweld is aangedaan.

Tamma Katz daarentegen stond erop dat dit geweldsmisdrijf ten min-

12 Natuurlijk zijn het niet alleen transgenderpersonen die onaangename (discriminerende)
ervaringen hebben met de politie. Een interpretatie die op een causale relatie van non-
conform geslacht en discriminatie/geweld door politieagenten/_es is gebaseerd, wordt
met de analyse van deze passages niet nagestreefd.

13 De Christopher Street Day Parades herinneren aan de Stonewall-opstand van de trans-
seksuelen en homoseksuelen in 1969 in de gelijknamige straat in New York. Er zijn
demonstraties waarin tot gelijkstelling en gelijke behandeling van homoseksuelen (en ook
van transseksuelen) wordt opgeroepen. In Duitsland en andere westerse landen vond in
de laatste jaren een toenemende commercialisering van deze van oorsprong politieke
demonstratie plaats. In Oost-Europese landen daarentegen betekenen deze demonstra-
ties, als ze worden toegestaan, politieke zichtbaarheid, waarbij de demonstranten vaak tot
doelwit van homo- en transseksuele vijandigheden worden.
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ste in de statistieken zou verschijnen, ook als er geen hoop meer

bestond op strafvervolging van de aanvallers. Eerst weigerden de

agenten om de aangifte op te nemen. Zij bespotten Tamma Katz

omdat het geweldsmisdrijf reeds enkele weken geleden was gebeurd.

Nog in het politiebureau kreeg zij_hij voor de ogen van de agenten een

zenuwinzinking. Dit verhoogde de aandacht van de agenten en ze

staarden Tamma Katz nieuwsgierig aan, zonder haar_hem te hulp te

schieten. De aangifte werd uiteindelijk niet tot in alle details geregis-

treerd en na het verlaten van het gebouw voelde Tamma Katz zich leeg

en uitgeput. Uit haar_zijn perspectief ageerden deze agenten ongevoe-

lig en met weinig inlevingsvermogen, vooral omdat politieagenten als

vertegenwoordigers van een overheidsinstantie niet een afwijzende

houding behoren aan te nemen tegenover seksueel non-conforme vij-

andige discriminatie en geweld. Maar het tegendeel is soms het geval,

zo valt te beluisteren in kringen van gedupeerden en activisten. De

politie maakt zich vaak schuldig aan discriminerend gedrag tegen

transgenderpersonen in plaats van dit te verhinderen of hen te

beschermen. Alles bij elkaar – het wantrouwen en de scepsis bij

Tamma Katz, het gebrek aan tact van de politiemensen en de door

Tamma Katz gevoelde noodzaak om tegenover bekenden een coming-

out te maken als seksueel non-conforme persoon – maakte de ont-

moeting met de politie tot een vernederende ervaring. Tamma Katz

beklaagde zich enkele dagen later bij een hogere instantie over de

behandeling, waarop zij_hij een officieel excuus ontving en haar_hem

een agente met naam werd toebedeeld, bij wie zij_hij in een vertrou-

welijke omgeving de aangifte kon doen.

In het tweede voorbeeld was de dader een mannelijke politieagent

buiten dienst. De butch14 Brad Berg vertelde over een gewelddadige

situatie met een politieagent van een speciale politie-eenheid, die zich

buiten dienst bevond, toen hem Brad Bergs seksuele non-conformiteit

opviel. De agent is daarbij niet op zijn functie als privépersoon te

beperken, omdat hij zich al snel als politiefunctionaris zou ontpop-

pen. In een sneltrein beledigde hij de interviewpartner bij het langslo-

pen met de vraag: ‘Hé, wat ben jij nou? Man of vrouw?’ Brad Berg rea-

geerde op deze vraag met een oorvijg, waarna zij het ziekenhuis in

werd geslagen:

14 Een butch is een eigen beschrijving van lesbische vrouwen die zich trendmatig mannelijk
geassocieerd kleden en jongensachtig gedragen. Velen van hen worden door andere per-
sonen in de dagelijkse interactie voor mannelijk of homo aangezien.
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’En hij heeft mij toen volledig – met gebruik van Jiu-Jitsu-technieken – in

elkaar geslagen. Er was een kopstoot en ik had een schedelbasisfractuur

en hij heeft mij aansluitend meteen gearresteerd. En toen kwamen de sme-

rissen van het centraal station en die arresteerden mij echt met handboeien

en wat al niet meer. En ze hebben uit mijn jas op de een of andere manier

mijn paspoort gehaald en zijn gewoon de hele tijd ervan uitgegaan, dat ik

een vent ben, en hebben toen pas begrepen zo te zeggen: “Oei, jij bent een

vrouw.” Zo! En op dat ogenblik vonden zij dat dan zelf een beetje merk-

waardig. (...) Hij had heel duidelijk geprobeerd, mij te vermoorden. Daaraan

twijfel ik niet. Hij heeft absoluut op de koop toegenomen, dat ik blijvende

schade heb opgelopen.’

De interviewpartner had zich tijdens het slaan beschermend opgerold.

Dit was, zo vermoedt zij, de reden dat zij het heeft overleefd. De agent

arresteerde haar nog in de sneltrein en deed aangifte in verband met

het toebrengen van lichamelijk letsel. In het aansluitende proces

beklemtoonde hij dat hij niet geweten zou hebben dat Brad Berg een

vrouw was. De aanleiding voor de vechtpartij – zijn vraag naar Brad

Bergs sekse – toonde echter dat hij in ieder geval niet zeker was van

het geslacht van zijn slachtoffer. Het proces werd in verband met

gebrekkig bewijs op aandringen van de rechter geseponeerd. Brad

Berg ontving geen schadeloosstelling voor haar levensgevaarlijke ver-

wondingen (schedelbasisfractuur).

Uit de verzamelde onderzoeksgegevens komen veel situaties naar

voren waarin sprake lijkt te zijn van een omkering in de dader-slacht-

offerrelatie. De ondervraagden werden vaak, ook als ze klaarblijkelijk

gedupeerden van een situatie waren, door de verantwoordelijke agen-

ten/_es als daders verdacht en ook met hatelijke, homoseksuele en

transseksuele vijandige moppen op het politiebureau belachelijk

gemaakt. De beide voorbeelden tonen bovendien duidelijk aan dat

ook de handelingen en emoties van de ondervraagden in de discrimi-

nerende situatie een rol spelen. Want ze reageren op de situaties op

het politiebureau (Tamma Katz) en op de vraag naar het geslacht

(Brad Berg) diep gekrenkt, en Brad Berg handelde direct met het uitde-

len van een oorvijg. Dit illustreert niet alleen de innerlijke spanning

van de ondervraagden duidelijk, maar ook de grote mate van kwets-

baarheid doordat in allerlei situaties altijd maar wordt getwijfeld aan

hun wensen en sekse.
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Dit door de alledaagse minachting gevormde zelfbeeld weerspiegelt

ook de angst en het wantrouwen voor politiecontroles, bijvoorbeeld in

het wegverkeer en bij demonstraties. De ervaringen op het politie-

bureau zijn voor velen dan ook een continuïteit van het dagelijkse

leven.

Ontmoetingen bij de rechtbank tussen normeringsdruk en
discriminatie

De contacten met justitie waren voor de ondervraagden overeenkom-

stig steeds met zorg en angst omgeven. Het gerecht bezit in het kader

van de transseksualiteit de uiteindelijke normatieve macht om

geslachtswisseling mogelijk te maken of te verhinderen. In dit verband

vertelde de transvrouw Sonya Ben Ferner over haar rechtszitting voor

het aanvragen van een verandering van de voornaam.15 Ze beschreef

zelfnormerende, seksuele strategieën om voor de rechtbank de wijzi-

ging van voornaam ingewilligd te krijgen:

’Ik heb enkele weken geleden de verandering van voornaam aangevraagd,

en volgende week dient de rechtszaak. (...) Sinds 10 weken neem ik de hor-

monen. Ik zal volgende week beginnen, vooral voor de rechters en de des-

kundigen en zo, dat ik een beetje vrouwelijk rondloop, dan eindelijk een

keer het scheren – natscheren – doe. Ik ben altijd bang geweest, omdat

mijn hele bewegingen zo onzeker waren, dat ik altijd bang was, dat dat fout

zou gaan. Dat is gewoon zo, ik struikel steeds. Ik heb pas enkele maanden

geleden deze mannelijke manier van lopen opgegeven.’

Eigenlijk wilde de interviewpartner zich voor de rechtszaak voor de

verandering van de voornaam niet verkleden of anders voordoen.

Maar ze probeerde desondanks van tevoren haar uiterlijk en haar sek-

suele manier van uitdrukken zo te vormen, dat de verantwoordelijke

rechtbank haar vrouwelijke voornaam en daarmee haar vrouwelijk-

heid officieel zou bevestigen en erkennen. De angst voor de rechtszaak

werd gevoed uit de onwetendheid daarover, wat de rechters als seksu-

15 Vgl. TSG Wet over de verandering van de voornamen en de constatering van de seksuele
gebondenheid in bijzondere gevallen (Transsexuellengesetz – TSG / Wet betreffende
transseksuelen in Duitsland). Ministerie van Justitie van de Bondsrepubliek Duitsland:
www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR016540980.html (laatst geraadpleegd op 23 juni
2013).
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ele basis voor hun beslissing nemen. Deze transvrouw ging ervan uit

dat de seksebeelden van de justitiële vakmensen op de man-vrouw-

maatschappij gebaseerd zijn, zodat zij zich in de voorbereiding aan de

seksueel fictieve norm van vrouwelijkheid aanpaste. Zodoende werd

de stereotiepe enscenering tot een beslissend moment in de juridische

hoorzitting. De eigenlijke basis voor dit aan de norm aangepaste

gedrag van de interviewpartner was dus het vermoeden dat bij de juri-

dische vakmensen geen kennis over de veelheid van de seksuele

ensceneringen aanwezig is. De zelfoptimalisatie in een eenduidig

geslacht als angstreactie is een effect van de justitiële onwetendheid

en is een uitdrukking van de man-vrouwnormerende kant van de ont-

moetingen bij de rechtbank.

Een verdergaande vorm van discriminatie komt naar voren in het ver-

haal van transvrouw Yve Bernstein. Zij moest voor de rechtbank ver-

schijnen op verdenking van oplichting. Daar werd haar voor een

gebeurtenis van overkomen seksueel geweld op haar vroegere werk-

plek eerst de schuld toegewezen, omdat de rechter oordeelde dat ‘de

dader zo geïrriteerd werd, dat hij (...) moest slaan, omdat ik [Yve Bern-

stein; IP] nu eenmaal als vrouw rondloop’. Bovendien werd in het pro-

ces haar seksualiteit betwijfeld en haar vrouw-zijn herhaaldelijk

bespot:

’De rechter heeft mij alleen met “meneer” aangesproken. Hoewel ik volgens

de papieren een vrouw was. De tweede bijzitter, dat was de Arrondisse-

mentsrechtbank, de grote strafkamer, heeft mij letterlijk gevraagd, dat staat

ook nog in het proces-verbaal (...) “Zijn de borsten echt, die u heeft?” – En:

“Hoe voel je je, als de penis is afgesneden?”‘

Het mannelijke aanspreken is een geliefde en wijdverbreide vorm van

de institutionele discriminatie en verachting tegenover transgender-

personen. De vernederende werking beoogt de minachting van de sek-

suele oriëntatie van de ander, die zich door de hiërarchische dimensie

tussen oordelende rechter en verdachte vergroot. De tweede rechter

stelde aansluitend kwetsende en geseksualiseerde vragen over de pri-

vésfeer, die tot doel hadden Yve Bernstein van haar vrouwelijkheid te

ontdoen. Ze werd als man aangesproken en als gek gedegradeerd.

Haar lichaam was in het verleden mannelijk en bleef derhalve manne-

lijk in het heden, in de ogen van de rechter. De interviewpartner

voelde zich door dit gedrag in haar integriteit gekrenkt, ook toen de
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aanwezige officier van justitie zonder succes tegen dit discriminerende

gedrag protesteerde. Deze respectloze vragen en het domme handelen

werkten in de rechtszaak zelf als een vorm van seksueel geweld.

Bovendien werd haar integriteit als vrouw in ieder geval betwijfeld en

subtiel met de indirecte verwijzing naar de geschiedenis van haar

lichaam belachelijk gemaakt. Deze interviewpartner werd in de inter-

actie bij de rechtbank tot haar geboortegeslacht gereduceerd. Ze was

in de ogen van de rechtbank een man die zijn eigen penis vrijwillig had

laten weghalen en borsten draagt. Dit zou een legitimatie vormen van

geweldsuitbarstingen van anderen jegens haar. Hij argumenteerde

met de voorstelling van misleiding als legitiem ogenblik van geweld

(Bettcher 2006). Dat betekent dat de daders zich in hun aanname van

een sekse misleid voelen en het onderwerp van de misleiding verant-

woordelijk wordt gemaakt voor geweld.

Terwijl het eerste voorbeeld aangeeft hoe het seksuele aanpassings-

gedrag en de normatieve, seksuele zelfoptimalisatie van transgender-

personen in de omgang met justitie werken, toont het tweede voor-

beeld dat transgenderindividuen overgeleverd zijn aan vijandige haat-

gevoelens en vooroordelen.

Tegen de geschetste achtergrond is het noodzakelijk dat transgender-

personen speciale bescherming en begeleiding krijgen in juridische

procedures, zodat kan worden opgetreden tegen dergelijke discrimi-

natie.

Tot slot

De huidige Duitse wetgeving en ervaringen met de rechtsspraak tonen

aan dat transseksuelen ongelijk worden behandeld en dat seksuele

varianten worden gedethematiseerd. Vele van de interviewpartners

berusten hierin, omdat wettelijke veranderingen die de formele gelijk-

heid van alle geslachten bevestigen, ver weg lijken. Desondanks was er

ook een sprankje hoop op gelijke behandeling. Sommige interview-

partners zetten zich in als deskundige voor de Bondsdag en/of voor

hervormingen van bestaande Duitse bepalingen betreffende trans- en

interseksualiteit. Andere werken als lekenrechter bij een lokale recht-

bank of zijn op regionaal-politiek niveau actief voor de ondersteuning

van andere seksueel non-conforme personen.
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Het resultaat van mijn onderzoek suggereert het vermoeden dat de

bejegeningen van transgenderpersonen in het contact met politie en

justitie zowel berusten op systematische homoseksueel vijandige en

seksueel non-conforme vijandige vooroordelen, alsook op individueel

foutief gedrag. Discriminatie en geweld zijn terug te voeren op een

maatschappelijke consensus dat er slechts twee seksen zouden

bestaan (vergelijk Foucault 1998, p. 7). Dit gebrek aan sociale en juridi-

sche erkenning van transgenderpersonen is in allerlei maatschappe-

lijke sectoren waarneembaar, ook bij justitie en politie, zo laat dit arti-

kel zien.

De dethematisering en discriminatie bij politie en justitie wordt door

transgenderpersonen ervaren als een simpele voortzetting van de

structurele discriminatie in het leven van alledag. Discriminerend

gedrag door politie en justitie wordt echter als pijnlijker ervaren omdat

transgenderpersonen voor (toekomstige) erkenning en bescherming

afhankelijk zijn van de overheid.

Opgemerkt moet worden dat seksueel non-conforme personen allang

niet meer altijd slechts daders of slachtoffers zijn van discriminatie of

een geweldsdelict, maar ook verdachten of aanklagers, getuigen,

advoca(a)(_)te(s), gevangenbewaar(_)(st)(d)ers, gevangenis-

bewo(o)n(st)(_)ers in vrouwen- en mannenafdelingen, enzovoort.

Transgenderpersonen nemen al lang deel aan de discussies voor soci-

ale erkenning door politie en justitie. Echter, om veranderingen moge-

lijk te maken en om transgendervijandige discriminatie, vooroordelen

en onwetendheid bloot te kunnen leggen en te kunnen verminderen,

is het noodzakelijk dat men zich bij politie en justitie verdiept in deze

vraagstukken en functionarissen zodanig opleidt dat transgender-

personen in het contact met politie en justitie kunnen rekenen op een

respectvolle en gelijke behandeling.
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight times

a year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Lemma uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. The

section Summaries contains abstracts of the internationally most rele-

vant articles of each issue. The central theme of this issue (no. 5, 2013)

is Recognising gender in law and criminality.

On the importance of gender
M. Althoff and J. Janssen

There are not only biological differences between men and women;

there are also differences in social roles for men and women. In the

1970s the term ‘gender’ was introduced in order to make a distinction

between the biological sex and the social roles ascribed to the sexes.

But what does that term gender actually mean and what does it add to

our understanding of social life in general and especially within the

field of law enforcement? In the first part of the article a brief historical

overview of the introduction of and debate on the gender concept is

presented. The second part zooms in on the actual use of gender in

(criminological) research on law enforcement.

Drug dealers, gender and street capital
H. Grundetjern and S. Sandberg

Early studies of female drug dealers suggest that women are marginal-

ized, passive victims. In contrast, more recent studies describe women

as skilful and competent dealers. In a Bourdieu-inspired theoretical

framework of ‘street capital’, the authors suggest that the truth is

somewhere in between. Female dealers can be successful, but they

face more obstacles than men do. The illegal hard drug economy is

gendered and favours men. In this paper the authors discuss how

female drug dealers develop particular strategies to prove they still

belong in ‘the game’. Four such strategies are emphasized: desexuali-

zation, violent posture, emotional detachment and service-minded-

ness. These are common strategies for all drug dealers, but the gen-

dered economy forces female dealers to be particularly careful about

their business and self-presentation.
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Recognising gays. On the assessment of credibility of sexual
orientation in asylum cases
S. Jansen

This article explores the way in which a stated lesbian, gay or bisexual

orientation or (trans)gender identity can be assessed in asylum cases.

Recently, the Dutch Council of State sought guidance from the Euro-

pean Court of Justice on this topic. Decisions in which an asylum

claim is rejected, because the stated sexual orientation is not consid-

ered credible, are often based on stereotypes regarding LGBTs, as the

‘Fleeing homophobia’ research has shown. Illustrated by Dutch exam-

ples of stereotypical reasoning, the author elaborates on the pitfalls

that should be avoided. She concludes that, as sexual orientation is an

extremely personal characteristic, it is in fact not possible to assess

someone else’s sexual orientation. Therefore asylum authorities

should not try to develop their ‘gaydar’, but should rely on the self-

identification of the asylum seeker instead.

Dead men tell no tales. A plea for more insight in male victimisation
of honour-based violence
J. Janssen and R. Sanberg

This article sheds light on an aspect of honour-based violence (HBV)

that is rarely addressed: male victimisation. HBV is usually regarded as

violence inflicted on women by men. Police cases of male victimisa-

tion of HBV and scarce literature on this subject illustrate the ways in

which men can become victims of violence. Men can be victimised in

the same way that women are, for example when they commit adul-

tery, are openly homosexual, or through conflicts about the choice of a

partner. A specific and contested form of male victimisation occurs

when their families pressure them to commit violence in order to

restore family honour. Men are less likely than women to claim victim

status and their victimisation of HBV is therefore possibly underrepor-

ted. The authors do not argue to neglect female victims, but to expand

hegemonic images of HBV and gender roles to include male victimisa-

tion. More insight into these matters is necessary to ensure the right

support for each victim of HBV and to enable men and women to

resolve these conflicts together.
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I’m not a freak! The life of transgender persons in the Netherlands
S. Keuzenkamp

Some people are born as men, but feel like a woman; some feel like

both a man and a woman; and some feel neither man nor woman.

Similarly, there are people who are born as women, but feel like a

men, etcetera. For these people, their birth gender and gender identity

do not (completely) correspond. The Netherlands Institute for Social

Research (SCP) studied the lives of these so-called transgender per-

sons. 459 transgender persons filled out an online questionnaire

between September 2011 and April 2012. Half the respondents knew

before the age of 10 that their gender identity did not correspond with

their birth gender. Almost a third of the respondents are still (mainly)

living in the closet. Negative reactions are quite common. And com-

pared with the rest of the Dutch population, transgender persons are

much more often declared unfit for work and suffer much more often

from mental health problems.

Transgender discrimination by the police and judicial institutions
I. Pohlkamp

While reflecting on gender issues transgender persons and their issues

are often neglected. Government institutions on various levels don’t

know how to handle their gender nonconformity as neither male nor

female. Also they are often targets of inappropriate police and judicial

measures. Transgender persons are often sceptical and cautious when

interacting with those professionals: a fair and respectful treatment is

not to be expected. In this article the author takes on to explore this

blind spot. She presents the results of a survey on the transgender dis-

crimination and violence by police and judicial institutions in

Germany. The author points out that this is a result of the ongoing

structural discrimination of gender non-conform persons in a binary

gender system. This topic is part of her PhD thesis on the experience of

discrimination and violence of gender non-conform persons in gen-

eral. Her qualitative study is based on narrative interviews and a group

discussion with gender non-conform persons in Germany.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad-

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

http://bigthink.com/videos/your-behavior-creates-your-gender

Interview met Judith Butler, de auteur van Gender trouble (1990) en

Undoing gender (2004).

www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/conferenties-en-projecten/

onderzoeksproject-fleeing-homophobia/research-reports/index.asp

Het rapport Fleeing homophobia: Asylum claims related to sexual

orientation and gender identity in Europe van Sabine Jansen en Tho-

mas Spijkerboer is hier te downloaden.

http://cemis.drupalgardens.com/sites/cemis.drupalgardens.com/

files/RAPPORT%20De%20genderdimensie%20in%20het%20asiel-

%20en%20migratiebeleid.pdf

Een pdf-versie van het rapport De genderdimensie in het Belgische en

Europese asiel- en migratiebeleid, uitgegeven door het Instituut voor

de gelijkheid van vrouwen en mannen in Brussel.

www.atria-kennisinstituut.nl

Via de catalogus van het Kennisinstituut voor Emancipatie en

Vrouwengeschiedenis kunnen tal van publicaties over gender issues

worden opgespoord.

http://transgendernetwerk.nl

Website van de gelijknamige stichting die zich inzet voor een gender-

diverse samenleving, emancipatie van transgenders en bestrijding van

discriminatie.

www.scp.nl

Op de site van het SCP zijn twee rapporten te vinden rond het thema

gender en transgenders: Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en

transgenders in Nederland (2013) van Saskia Keuzenkamp en Lisette

Kuyper, en Transgenders in Nederland (2011) van Saskia Keuzenkamp.
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www.geslachtswijziging.nl/geslachtswijziging/-nieuws/wetvoorstel-

transgenders

Tekst van het in april 2013 door de Tweede Kamer aangenomen wets-

voorstel over de procedure voor wijziging van geslachtsvermelding in

de akte van geboorte.

http://eige.europa.eu

Website van het Europees Instituut voor Gender Gelijkheid.



114

Congresagenda

Congresagenda

4-7 september ESC Conference: Beyond punitiveness

10-11 september Global gender equality politics

13 september Seksueel misbruik in de jeugdzorg

13 september Sociale media in de opsporing

17 september Jaarcongres LVB

18 september The EU Drugs Strategy 2013-2012

24 september Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

26 september Discretionaire ruimte bij uitvoerende politieambtenaren

22 oktober De wijk achter de botsing

20-23 november ASC Annual Meeting

13 december Integriteit in politiek en bestuur

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

ESC Conference: Beyond punitiveness

The Eurocrim 2013 conference’s main topic is: Beyond punitiveness:

Crime and crime control in Europe in a comparative perspective. In

the past decade, criminological literature has been abound with spark-

ling funeral oratories about sociological theories of crime and causa-

tion as well as the criminal policy guided by it. ‘Punitive turn’ was the

word of the day, at least in most criminological publications on the

topic. It seemed generally accepted that incarceration rates would rise

and crime control would become harsher as the irreversible process of

the politicization of crime control and criminal justice gradually took

hold in every European country. However, as the dust settled, it

became increasingly clear that this was not the case. While the pessi-

mistic predictions might have proved to be right in certain countries,

they do not appear to be valid in others. The conference will focus on

what factors influence the trends in crime control and actual policy-

making mechanisms in various countries.
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Datum: 4-7 september 2013

Locatie: Boedapest

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2013.com/

Global gender equality politics

In most Western states, gender equality politics and ‘state feminism’

have become a self-evident part of political development, including

legislation, gender equality reforms, measures and institutions such as

gender equality ombudsmen. However, the criticisms of the concepts

of human rights, gender equality and anti-discrimination as colonial,

racial and Western concepts expose the complexities and ambivalen-

ces that are embedded in gender equality politics and give rise to some

serious questions: How are we going to interpret the success of gender

equality politics? Do the politics in this field maintain or challenge

existing power relations and structures? Or, is the problem the concept

of gender equality itself? What political ideologies and interests have

interfered with the development of this concept? What lines of conflict

are evident? Are gender equality politics and anti-discrimination legis-

lation to be seen as the outcome of a socialist/social democratic ideo-

logy or as a result of a neo-liberal influenced political agenda?

Datum:10-11 september 2013

Locatie: Stockholm

Informatie en aanmelding:

www.historia.su.se/om-oss/evenemang/konferenser-workshops/

global-gender-equality-politics-since-1960

Seksueel misbruik in de jeugdzorg

De commissie-Samson constateerde dat jongeren in residentiële

instellingen tweeënhalf keer vaker seksueel misbruik rapporteren dan

gemiddelde Nederlandse jongeren. Meer dan de helft van het seksueel

misbruik vindt plaats tussen jongeren onderling en een derde door de

hulpverlener. Er wordt onder andere ingegaan op de vraag wanneer

vermoedens van misbruik moeten worden gemeld en welke risico’s op

seksueel misbruik er zijn bij problematische gehechtheid.

Datum: 13 september 2013
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Locatie: Amersfoort

Informatie en aanmelding: www.medilex.nl/congressen/Misbruik-

Jeugdzorg/congres

Sociale media in de opsporing

Een van de lessen uit het rapport van de commissie-Cohen over pro-

ject X in Haren is dat politie en justitie zich meer moeten verdiepen in

de sociale media en daar belangrijke opsporingsinformatie uit kunnen

halen. Ook kunnen sociale media worden ingezet bij opsporing, te

denken valt aan het Amber Alert. Maar onder welke voorwaarden kun-

nen deze worden ingezet en wanneer begint schending van privacy?

Hoe wordt in de opsporing bepaald welke sites, fora en blogs moeten

worden gevolgd? En welke rol spelen dan de media in de sociale

media? Op dergelijke vragen wordt tijdens deze studiedag ingegaan.

Datum: 13 september 2013

Locatie: Breukelen

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Jaarcongres LVB

De afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en vol-

wassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds com-

plexer geworden. Er is behoefte aan kennis over de beperkingen van

deze groep en hoe zij begeleid en behandeld dienen te worden. Wat is

de omvang van de groep jongeren met een LVB in de strafrechtsketen?

Tegen welke problemen lopen zij aan? Op welke wijze slagen instellin-

gen erin om samen met LVB-jongeren een goed leefklimaat te creëren?

Tijdens dit congres gaan de sprekers in op bovenstaande vragen.

Naast onderzoek worden er ook methoden gepresenteerd die voor

LVB’ers met specifieke zorgvragen zijn ontwikkeld. Sprekers zijn onder

anderen Robert Didden (Radboud Universiteit Nijmegen) en Hen-

drien Kaal (Hogeschool Leiden). In de middag zijn er deelsessies rond

drie thema’s: gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit.

Datum: 17 september 2013

Locatie: Zwolle

Informatie en aanmelding: www.lvbcongres.nl
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The EU Drugs Strategy 2013-2020

The EU Drugs Action Plans (2005-2012) have been successful insofar

as they have reduced drug-related harm such as HIV/AIDS infections

and drug-related deaths. However, an evaluation of the Action Plan

(2005-2008) by the European Commission itself stated that ‘drug use

at EU level had remained high, despite stabilisation or a small decline

of the use of some illicit drugs’. The Commission’s new agenda priori-

tises better data collection from Member States, innovative approa-

ches to fighting illicit drug trafficking and misuse, addressing the phe-

nomenon of legal highs and developing early detection and interven-

tion schemes. It will work jointly with the EMCDDA, Europol and

Eurojust to fight drug trafficking and consumption in Europe in the

years to come. With the launch of the EU Drugs Strategy 2013-2020,

hopes are high that a renewed commitment to address the gaps in

capacity building across the EU will have a positive impact. This spe-

cial International Symposium provides an opportunity for practition-

ers and stakeholders across Europe to discuss the latest challenges and

consider the next steps needed to win the fight against illicit drug traf-

ficking and substance misuse through holistic, multi-level and cross-

border approaches. Speakers include Fay Watson (EURAD), Bob Kei-

zer (Trimbos Institute), Brice de Ruyver (Universiteit Gent) and Dirk

Korf (University of Amsterdam).

Datum: 18 september 2013

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.publicpolicyexchange.co.uk/events/

DI18-PPE2.php en parvin.madahar@publicpolicyexchange.co.uk

Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

Deze studiedag vertrekt vanuit de confronterende vraag: is de opspo-

ring professioneel? Ondanks de affaire-Dutroux en de politiehervor-

ming die hieruit voortvloeide, is de stelling dat er niet voldoende is

geïnvesteerd in het opsporingsproces. Tijdens deze studiedag wordt

een analyse van het opsporingsproces gemaakt, om vervolgens te

belichten hoe het veranderingsproces kan gebeuren. Het Nederlandse

programma ‘Versterking van de opsporing’ is een inspiratiebron. Naar

analogie met dit programma hoeft niet de gehele organisatie ter dis-
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cussie te worden gesteld. Prioritair kan worden ingezet op verbetering

en vernieuwing van processen, systemen, middelen en humanresour-

cesbeleid.

Datum: 24 september 2013

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Discretionaire ruimte bij uitvoerende politieambtenaren

Op deze studienamiddag staat het proefschrift van dr. Fien Gilleir cen-

traal met als titel Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie:

een explorerend kwalitatief onderzoek naar uitvoeringswerk in de

frontlijn. Het behelst een empirisch onderzoek naar de manier waarop

lokaal, politioneel uitvoeringswerk binnen twee grootstedelijke poli-

tiekorpsen in Vlaanderen vorm krijgt. Het onderzoek omvat een drie-

luik. In eerste instantie wordt op basis van criminologische en

bestuurskundige literatuur nagegaan wat de notie ‘police discretion’

kan betekenen binnen de Belgische politiecontext. De zoektocht naar

deze invulling wordt gesitueerd binnen het ruimere kader van beleids-

sturing en beleidsuitvoering, met een bijzondere aandacht voor de rol

die de politie in een democratische rechtsstaat bekleedt. In tweede

instantie gaat Gilleir, op basis van een veldstudie, na welke vorm deze

‘discretionaire’ ruimte in de praktijk precies aanneemt. Ten slotte is

op basis van een vignetstudie onderzocht of er eveneens sprake is van

discretionaire ruimte in relatie tot één welbepaalde beslissing, met

name de voorfase tot een eventuele gerechtelijke aanhouding. Tijdens

deze studienamiddag wordt er op de bevindingen uit het proefschrift

gereflecteerd door praktijkmensen en wetenschappers.

Datum: 26 september 2013

Locatie: Gent

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

De wijk achter de botsing

De afgelopen tien jaar hebben zich in veel Europese steden met enige

regelmaat ernstige sociale ordeverstoringen en botsingen voorgedaan.

Tijdens deze studienamiddag wordt verslag gedaan van een onderzoek
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naar ernstige ordeverstoringen in België en Nederland. De conflicten

in de bestudeerde wijken situeren zich op een continuüm van botsin-

gen, kleine ordeverstoringen en rellen. Centraal in dit onderzoek staat

de vraag welke omstandigheden en factoren in de betreffende wijken

en buurten bijdragen aan deze spanningen en ordeverstoringen. Op

welke wijze dragen de verhoudingen in de wijk bij aan het ontstaan

van spanningen, botsingen en ordeverstoringen? Daarna komt het

politieoptreden aan bod: hoe gaat de politie om met deze ordeversto-

ringen en de daaraan ten grondslag liggende wijkgebonden omstan-

digheden en achtergronden? Het onderzoek Wijk achter de botsing

werd uitgevoerd door een team van onderzoekers uit Nederland en

België. Sprekers op deze middag zijn onder anderen Marleen Easton

(Universiteit Gent), Kees van der Vijver (SMV Nederland), Hans Moors

en Rob Witte (Lokaal Centraal) en Johan Leman (KU Leuven).

Datum: 22 oktober 2013

Locatie: Antwerpen-Berchem

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

ASC Annual Meeting

The theme for the meeting is ‘Expanding the core: Neglected crimes,

groups, causes and policy approaches’.

Datum: 20-23 november 2013

Locatie: Atlanta, Georgia

Informatie en aanmelding: http://asc41.com/annualmeeting.htm

Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Daar-

bij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het

combineren van functies en de hoogte van inkomens in de

(semi)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangen-

verstrengeling en zelfs corruptie. Integriteitsvraagstukken beperken

zich echter niet tot het gedrag van individuele bestuurders (en volks-

vertegenwoordigers). Ze spelen ook een rol in andere discussies, zoals

de regulering van de financiering van politieke partijen en de invloed

van lobbyisten op politieke en ambtelijke besluitvorming. Is integriteit
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vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk – een kwestie van fatsoen of

goede taakvervulling – of is er behoefte aan dwingende kaders en pro-

cedureregels? En hoe moeten dergelijke kaders en procedures dan

worden vormgegeven? Kortom, welke mogelijkheden biedt het recht

in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit? Die vraag

staat centraal tijdens deze staatsrechtconferentie. Naast een plenair

programma worden drie thematisch ingerichte workshops georgani-

seerd.

Datum: 13 december 2013

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/

conferenties-en-projecten/staatsrechtconferentie/index.asp
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en Justitiële

verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) beschik-

baar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet-

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde cri-

minaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen en

opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de standaard-

trefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/criminaliteitsvormen, jus-

titiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging, strafstelsel,
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gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burgerlijk en adminis-

tratief recht, staatsrecht en internationaal recht. Een geografische

thesaurus maakt ook deel uit van de Justitie-thesaurus. De digitale ver-

sie (pdf) van de Justitie-thesaurus is te vinden op de WODC-website

(www.wodc.nl). De gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitie-

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht

bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@minvenj.nl

(zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC-rapporten

Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid-

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en Fact-

sheets sinds 2012 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn verschenen

(terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht op

www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC-rapporten kunnen daar koste-

loos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte versie van

de O&B-rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen bij Boom dis-

tributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, e-mail boomlemma@

boomdistributiecentrum.nl.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Kruisbergen, E.W., H.G. van de
Bunt, E.R. Kleemans, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, K. Huisman,
C.A. Meerts, D. de Jong
Georganiseerde criminaliteit in

Nederland; Vierde rapportage op

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2013, O&B 306

Koops, B.J.
Het decryptiebevel en het nemo-

teneturbeginsel; nopen ontwikke-

lingen sinds 2000 tot invoering

van een ontsleutelplicht voor ver-

dachten?

2013, O&B 305

Odinot, G., D. de Jong, J.B.J. van
der Leij, C.J. de Poot, E.K. van
Straalen
Het gebruik van de telefoon- en

internettap in de opsporing

2012, O&B 304

Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast,
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp,
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van

bestuurders; onderzoek naar de

overwegingen die spelen bij het al

dan niet intern aansprakelijk stel-

len van bestuurders en interne

toezichthouders

2012, O&B 303

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein,
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor volwas-

sen justitiabelen; stand van zaken

en mogelijkheden voor innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),
N.E. de Heer-de Lange (CBS),
B.J. Diephuis (Raad voor de
rechtspraak) (eindred.), m.m.v.
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur

2010; ontwikkelingen en samen-

hangen

2012, O&B 301
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Cahiers

Lettinga, D., S. Keulemans,
M. Smit, m.m.v. E. Beenakkers,
L. Hagen
Verblijfsregeling voor slachtoffers

van mensenhandel en oneigenlijk

gebruik: een verkennende studie

in het Verenigd Koninkrijk, Italië

en België

Cahier 2013-3

Ooyen-Houben, M.M.J. van,
B. Bieleman, D.J. Korf
Het Besloten club- en het Ingeze-

tenencriterium voor coffeeshops:

evaluatie van de implementatie

en de uitkomsten in de periode

mei-november 2012 (tussenrap-

portage)

Cahier 2013-2

Voert, M.J. ter
Civielrechtelijke voorprocedures

in België, Noorwegen en Duits-

land

Cahier 2013-1

Londen, M. van, L. Hagen, m.m.v.
N. Brenninkmeijer
Evaluatie van de pilot ‘Categorale

opvang voor slachtoffers van

mensenhandel’

Cahier 2012-14

Noordhuizen, S., G.Weijters
Derde meting van de monitor

nazorg ex-gedetineerden

Cahier 2012-13

Broek, T.C. van der
Personeel in Justitiële Jeugdinstel-

lingen; een verdieping van onge-

wenste omgangsvormen en de

arbeidssituatie in 2012

Cahier 2012-12

Schrama, W.M., T. Geurts
Civiel schadeverhaal door slacht-

offers van strafbare feiten; de rol

van de civiele procedure: gebruik,

knelpunten en oplossingsrichtin-

gen

Cahier 2012-11

Kempes, M.
Overzicht van onderzoek naar de

PIJ-maatregel tussen 2006-2011

Cahier 2012-10

Smit, P.R. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële

Ketens t/m 2017; beleidsneutrale

ramingen

Cahier 2012-9

Kulu-Glasgow, I., A.M. Galloway,
E.M.T. Beenakkers, M. Smit,
F. Zwenk
Categorical accommodation and

assistance for victims of traffic-

king in human beings; a study of

four European countries

Cahier 2012-8

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Personeel in de vreemdelingen-

bewaring: de arbeidssituatie,

agressie en geweld

Cahier 2012-7
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Nagtegaal, M.H.
Gerapporteerde problemen van

slachtoffers van seksueel misbruik

in de kindertijd; een meta-review

Cahier 2012-6

Voert, M.J. ter, T. Geurts,
R.M.V. van Os
Monitor Rechtsbijstand en

Geschiloplossing 2011

Cahier 2012-5

Gestel, B. van, C.J. de Poot,
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Opsporing van terrorisme in de

praktijk; de Wet opsporing terro-

ristische misdrijven vier jaar in

werking

Cahier 2012-4

Eshuis, R.J.J., T. Geurts,
E.M.Th. Beenakkers
Hulp bij juridische problemen.

Een verkennend onderzoek naar

de kwaliteit van de dienstverle-

ning van advocaten en rechtsbij-

standverzekeraars; literatuurstu-

die en secundaire analyses

Cahier 2012-3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid gevan-

geniswezen 2011; verdieping in

personele en inrichtingspecifieke

kenmerken

Cahier 2012-2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer,
E.C. Leertouwer, M. Temürhan,
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de strafrechts-

keten; ketenlange doorlooptijden

en doorlooptijden per ketenpart-

ner voor verschillende typen

zaken

Cahier 2012-1

Memoranda

Blom, M.
Recidivemeting LEMA en EMG

2009: achtergrondkenmerken en

strafrechtelijke recidive van de

eerste LEMA- en EMG-

deelnemers – tussentijdse rappor-

tage

Memorandum 2013-3

Braak, S. van den, N. Netten,
R. van Witzenburg
Inzicht in het presteren van de

executieketen: ontwikkeling van

een monitor voor het meten van

kritieke prestatie-indicatoren in

de executieketen: versie 0.5

Memorandum 2013-2
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Nagtegaal, M.H., H.J.M. Schön-
berger
Het belang van beschermende fac-

toren in de risicotaxatie van tbs-

gestelden

Memorandum 2013-1

Geurts, T.
Markt van buitengerechtelijke

incasso

Memorandum 2012-6

Horst, R.P. van der, H.J.M.
Schönberger, C.H. de Kogel
Toezicht op zedendelinquenten;

effectiviteit en veronderstelde

werkzame mechanismen van vor-

men van toezicht

Memorandum 2012-5

M. Blom
Nulmeting recidive ASP, LEMA en

EMG; achtergrondkenmerken en

strafrechtelijke recidive van per-

sonen uit de doelgroep van drie

verkeersgedragsmaatregelen

Memorandum 2012-4

Bokhorst, R.J.
De Wet afgeschermde getuigen in

de praktijk

Memorandum 2012-3

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel;

technisch rapport

Memorandum 2012-2

Schönberger, H.J.M., C.H. de
Kogel, m.m.v. I.M. Bregman
Kenmerken en recidivecijfers van

ex-terbeschikkinggestelden met

een zedendelict

Memorandum 2012-1

Factsheets

Weijters, G., S. Noordhuizen
Nazorgproblematiek 18- t/m 26-

jarige gedetineerden

Factsheet 2012-5

Os, R.M.V. van, F. Zwenk
Bezwaar dat ik bel? Pilot proac-
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