
  

 

 

Tilburg University

Slachtofferbewegingen en herstelrecht

Pemberton, A.

Published in:
Tijdschrift voor Herstelrecht

Publication date:
2012

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Pemberton, A. (2012). Slachtofferbewegingen en herstelrecht: over het belang van de realiteit achter de
stereotypes. Tijdschrift voor Herstelrecht, 11(4), 28-45.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/76012054-39d2-4ae3-8fde-cdd5d9bda834


Slachtofferbewegingen en herstelrecht

Over het belang van de realiteit achter de stereotypes

Antony Pemberton

Inleiding

De aandacht voor het slachtoffer van een misdrijf is aanmerkelijk toegenomen in
de laatste dertig jaar (Groenhuijsen & Letschert 2008). Waar het slachtoffer in de
jaren zeventig nog met recht als de vergeten partij van het strafrecht te typeren
was, mag het zich anno 2011 in een aanmerkelijke belangstelling verheugen: in de
media, in het politieke debat en de wetenschap. Er gaat zelden een dag voorbij
zonder dat er nieuws, beleidsplannen of onderzoeksresultaten over slachtoffers
van een misdrijf gepresenteerd worden.
De opmars van het slachtoffer wordt geassocieerd met een toenemende invloed
van ‘de slachtofferbeweging’ (e.g. Elias 1993; Strang 2002; Barker 2007; Green
2007). Naar analogie van eerder de arbeiders, de vrouwen, de minderheden en de
homoseksuelen, zouden slachtoffers zich emanciperen, door het verkrijgen van
meer rechten en politiek gewicht. Ze zouden zich bevrijden van de ketenen die
hen lang monddood hebben gemaakt en niet langer hun beperkte rol accepteren
(zie in deze zin Van Dijk 2009).
Er is om verschillende redenen kritiek geweest op deze ontwikkeling. In de eerste
plaats zien veel auteurs de toenemende invloed van de slachtofferbeweging als
een potentieel gevaar voor het strafrechtssysteem. Hierbij wordt sterk de nadruk
gelegd op de wraakzuchtigheid van slachtoffers en het verband met een populis-
tisch en punitief law and order-discours (bijvoorbeeld Ashworth 2000; Garland
2001; Simon 2007). In de tweede plaats, en daarop aanhakend, wordt gewezen op
het verschil tussen het wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferbehoeften en
de weergave daarvan in het publieke en politieke debat. Anekdotes, extreme en
mediagenieke zaken worden gebruikt om slachtoffers voor de kar van de punitivi-
teit te spannen (zie Elias 1993; Scheingold e.a. 1994; Strang 2002). Deze politieke
manipulatie van slachtoffers zou leiden tot maatregelen in naam van slachtoffers,
die niet daadwerkelijk in hun belang zijn.
Van een andere orde is de kritiek van Brian Williams (1999) dat de slachtoffer-
beweging niet voldoet aan de kenmerken van een sociale beweging. Dit typeerde
hij als ‘de opkomst van leden van een buitengesloten groep, die erkenning en
invloed zoeken’ (mijn vertaling). Het verschil tussen slachtoffers en de subjecten
van de grote emancipatiebewegingen van de negentiende en twintigste eeuw is
dat slachtofferschap van een misdrijf een minder bepalende eigenschap is van
personen, die bovendien doorgaans van voorbijgaande aard is. De meeste slacht-
offers zijn eenvoudigweg niet lang genoeg ‘lid’ van de ‘groep’ slachtoffers, opdat
het zinvol lijkt hun ervaringen in termen van emancipatie te bezien.
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Voor het huidige artikel is de meest wezenlijke observatie dat voor zover de
slachtofferbeweging een beweging is, zij in ieder geval sterk verschillende gezich-
ten kent. Verschillende auteurs is het opgevallen dat de toon en beleidsvoorkeu-
ren van slachtoffergerichte organisaties in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk sterk van elkaar verschillen (Strang 2001 2002; Goodey 2005). Dit is
opvallend omdat de ontwikkeling van het strafrecht in beide landen niet veel ver-
schilt (Cavadino & Dignan 2006; Tonry 2007) en omdat de behoeften en ervarin-
gen van slachtoffers in deze landen nauwelijks uiteenlopen (Strang 2001). In
Amerika wordt geijverd voor meer rechten, een ‘balans’ tussen de rechten van
slachtoffers en die van daders/verdachten – waarbij inperking van de rechten van
verdachten vaak automatisch wordt gezien als een sterkere positie voor slacht-
offers – en zijn veel organisaties van slachtoffers voorstander van de doodstraf
(zie Strang 2002). Daarentegen heeft in het Verenigd Koninkrijk Victim Support
UK altijd sterk ingezet op verbetering van de dienstverlening aan slachtoffers in
plaats van op meer rechten, terwijl het als principe heeft geen steun te geven aan
verslechtering van de rechten van verdachten en daders of strafverzwaring.
Voor zover er gekeken is naar de oorzaken van deze verschillen, worden die bui-
ten de slachtoffers zelf gezocht. In een genuanceerde variant op de notie van poli-
tieke manipulatie illustreerde Barker (2007) dat factoren in het politieke proces
bepalen welke beleidsagenda geassocieerd wordt met slachtoffers van een mis-
drijf. Weitekamp (2002) concludeerde dat een bestaand beleidsperspectief de ont-
wikkeling van nieuwe perspectieven in de weg kan staan. Dit gebruikte hij als ver-
klaring voor de observatie dat herstelrecht vooral is opgebloeid in landen zonder
sterk ontwikkelde slachtofferhulp, terwijl landen met grote slachtofferhulporga-
nisaties achterblijven in de ontwikkeling van herstelrecht.
In deze verklaringen is het perspectief van slachtoffers homogeen. Slachtoffers
hebben een bepaalde set behoeften en het is het frame dat de politieke agenda en/
of het institutionele kader erop plaatst dat de ontwikkeling van slachtofferbeleid
bepaalt. Barker (2007, 620) concludeerde bijvoorbeeld dat ‘slachtoffergroeperin-
gen hun eisen en strategieën hebben aangepast aan hun institutionele omgeving’.
Deze aanpak heeft zonder twijfel een meerwaarde, maar hij gaat voorbij aan de
variëteit in de ervaringen van slachtoffers. Het (strafrechtelijk) beleid dat ver-
schillende ‘slachtofferbewegingen’ voorstaan, houdt vaak direct verband met de
kenmerken van de slachtoffers die zij vertegenwoordigen. Het zijn niet alleen
slachtofferexogene, maar ook slachtofferendogene factoren die een rol spelen in hun
‘eisen en strategieën’. Dit geldt voor victim advocates die slachtoffers en na-
bestaanden van zeer ernstig geweld vertegenwoordigen en voor voorvechters van
de rechten van (vrouwelijke) slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld, maar
ook, meer impliciet, voor slachtofferhulporganisaties en voorstanders van het
herstelrecht (zie Pemberton 2009). Voor elk van deze groeperingen geldt dat zij
met een ideaaltype van slachtoffers werken, dat samenhangt met de kenmerken
van de door hun vertegenwoordigde groep en waaraan zij hun beleidsvoorkeuren
ontlenen.
Voor een goed begrip van de positie van de verschillende slachtofferbewegingen is
inzicht hierin van belang. Daarbij is het vaststellen van het realiteitsgehalte van
de ideaaltypen cruciaal: enerzijds bieden zij inzicht in de kenmerken van de
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slachtofferbeweging in kwestie, maar anderzijds moet ook de realiteit achter het
ideaaltype worden ontleed. Het ideaaltype verbergt een complexere en veelzijdi-
gere realiteit.
In deze bijdrage ga ik in op de vier voornaamste slachtofferbewegingen,1 het
ideaaltype dat zij hanteren en de wijze waarop dit ideaaltype doorwerkt in hun
(strafrechtelijke) beleidsvoorkeuren. Vervolgens sta ik stil bij de realiteit achter de
stereotypen en ga ik in op de betekenis hiervan voor het herstelrecht.

Slachtofferbewegingen

Victim advocates
Strang (2002) benoemt de op rechten gerichte victim advocates binnen ‘Verenigde
Staten-model’ (zie ook bijvoorbeeld Elias 1993; Bandes 1996).2 Deze groeperin-
gen vertegenwoordigen slachtoffers en nabestaanden van zeer zware misdrijven,
zoals moord, seksueel geweld of terrorisme. Scheingold e.a. (1994, 734) stellen
vast dat ‘slachtoffers en hun belangenbehartigers zich doorgaans mobiliseren
rondom gebeurtenissen die afschuwelijk en afwijkend zijn’.
Slachtoffers van dit type misdrijven komen goeddeels overeen met de beschrij-
ving van het ideale slachtoffer (Christie 1986) en kennen (in ieder geval in de
beeldvorming) de volgende kenmerken:
- Het slachtoffer is zwak in verhouding tot de dader – erg jong of oud, ziek of

vrouwelijk.
- Het slachtoffer is ten tijde van het slachtofferschap bezig met legitieme of

zelfs deugdzame activiteiten.
- Het slachtoffer kent geen enkele schuld voor wat er gebeurd is.
- Het slachtoffer heeft geen enkele connectie met de vreemde die het misdrijf

begaan heeft.
- De dader is groot en slecht; het misdrijf is een gevolg van zijn intentie het

slachtoffer moedwillig schade te berokkenen en deze intentie is een onder-
deel van zijn slechte en onverbeterlijke karakter. Voor zover de dader geen
onderdeel is van een out-group, plaatst zijn daad hem wel buiten de main-
stream maatschappij.3

De gevolgen van dit type misdrijven zijn doorgaans groot en onherstelbaar. In het
geval van moord geldt dat niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de
nabestaanden (Spungen 1998; Armour 2007). Het misdrijf heeft permanente
fysieke, maar vaak ook psychische gevolgen. Slachtoffers lijden vaak aan een post-
traumatische stressstoornis of ernstig verstoorde vormen van rouw (Peterson-
Armour 2002; Kaltman & Bonanno 2003; Zinzow e.a. 2009).

1 Het doel van dit artikel is niet om een volledig overzicht te geven van alle mogelijke organisaties
die slachtofferbelangen behartigen; behalve de vier beschreven organisaties, zijn er zeker nog
andere (zie bijvoorbeeld Spalek 2006).

2 Ook in Europa komen deze belangengroeperingen voor, in Nederland bijvoorbeeld de Vereniging
voor Respect en Solidariteit, Aandacht Doet Spreken en de Vereniging Ouders van een Vermoord
Kind.

3 Zie voor de laatste kenmerken Baumeister (1997).
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Het gevoel dat wat er gebeurd is uniek is, ver verwijderd van de normale mense-
lijke ervaring, doet de vraag rijzen of anderen wel kunnen begrijpen wat slacht-
offers meemaken (Peterson-Armour 2002). Dit wordt bevestigd door de omge-
ving van slachtoffers. Zeker op de middellange termijn ervaren veel nabestaanden
een gebrek aan compassie voor hun lijden (Doka 1988). Dit vormt ook een deel
van de verklaring waarom belangengroepen van slachtoffers vaak in hoofdzaak
uit lotgenoten bestaan en eveneens voor hun evidente voorkeur voor concrete
verhalen en narraties van individuele slachtoffers boven wetenschappelijk onder-
zoek, waarin de concrete casussen juist in abstracto worden bezien: de eerste
bevestigen immers het unieke karakter, terwijl het laatste er juist afbreuk aan
lijkt te doen.4

De enorme media-aandacht die er vaak voor deze zaken bestaat, vormt – behalve
een vaak ongewenste en schadelijke last (Maercker & Mehr 2006) – ook een
bevestiging van de uitzonderlijkheid van de ervaringen van slachtoffers. Het ver-
haal in de media is doorgaans sterk geënt op een ‘ideaal slachtoffer’-scenario
(Reiner 2002), wat overigens snel kan omslaan in victim blaming wanneer het
slachtoffer enige medeschuld lijkt te hebben (Spungen 1998).5 De grote zichtbaar-
heid in de media kan een invloed hebben op het politiek-strafrechtelijk discours,
waarbij meespeelt dat het bijzonder moeilijk is slachtoffers van deze misdrijven
publiekelijk tegen te spreken (e.g. Walgrave & Verhulst 2006).
Het uitzonderlijke karakter van slachtofferschap in deze zaken wordt verder
benadrukt door de langdurige en intense bemoeienis van het strafrechtelijk sys-
teem (Rock 1998). Voor nabestaanden van moord is de kans op een strafzaak
groot, terwijl het strafrechtelijk onderzoek ingrijpend kan zijn – het forensisch
onderzoek van het ‘stoffelijk overschot’ en de tijdsduur voordat het lichaam van
de overledene vrijgegeven kan worden zijn hiervan, vaak zeer pijnlijke, voorbeel-
den – wat nog verergerd wordt door de, in ieder geval in de ogen van de strafrech-
telijke actoren, reële mogelijkheid dat een van de nabestaanden de dader is (zie
Rock 1998; Spungen 1998). De verdediging van de verdachte heeft er verder vaak
een belang bij het slachtoffer (en de nabestaanden) negatief af te schilderen. Met
name in de Angelsaksische landen komt deze vorm van secundaire victimisatie
veel voor (Temkin 2002; Armour 2007).6 Aangezien er voor de verdachte veel op
het spel staat, zet de verdediging vaak alle juridische middelen in, waardoor zaken
erg lang duren, en bij slachtoffers de indruk wordt gewekt dat de belangen van de
verdachte in het strafproces aanzienlijk zwaarder wegen dan hun belangen
(Armour 2007). De rechten van verdachten worden beter beschermd en zij ont-
vangen ook meer professionele begeleiding.
Tezamen betekenen deze kenmerken dat de belangengroeperingen sterk gericht
zijn op het versterken van hun positie in het strafrecht: de straf voor de dader is
een belangrijk doel. De grote impact van het delict, de onherstelbaarheid van de

4 Het gevolg is dan ook dat er een opmerkelijk gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek naar deze
groep (Peterson-Armour 2002).

5 Zie ook Pemberton (2011b) en Van Dijk (2009): het Abelsteken kleeft ook aan het slachtoffer van
een ernstig geweldsdelict.

6 Daarin speelt het adverserial karakter van het strafproces in de Angelsaksische wereld een grote
rol.
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schade en het wezen van de dader als ‘de ander’ (Garland 2001) houden alle ver-
band met het belang van vergelding (Pemberton 2011b), terwijl – of de nabe-
staanden en slachtoffers dat nu willen of niet – het strafrecht hoe dan ook een
grote stempel drukt op hun ervaringen. Het narratief van goed versus kwaad, de
perceptie dat de rechten van de verdachten niet alleen sterker zijn dan die van het
slachtoffer, maar ook ingezet worden om het lijden te verergeren, betekent dat zij
de rechten van slachtoffers en de verdachte als communicerende vaten zien. Ver-
zwakking van de rechten van verdachten en daders wordt daarmee als winst voor
het slachtoffer beschouwd. Hierbij wordt met name in de Verenigde Staten vaak
de indruk gewekt dat versterking van de positie van slachtoffers ook positief the-
rapeutische effecten kan hebben, waarbij closure als reëel doel van het strafproces
wordt geschetst.7

Beweging tegen gendergerelateerd geweld
De strijd voor de verbetering van de positie van slachtoffers van gendergerelateerd
geweld, met name vrouwelijke slachtoffers van seksueel en partnergeweld, komt
het meest overeen met de definitie van een beweging van Williams (1999). De
centrale notie in de strijd tegen gendergerelateerd geweld is dat de mishandeling
van vrouwen en meisjes gebeurt in een context die mannelijke dominantie over
vrouwen aanmoedigt, waarbij slachtofferschap in het gezin een privéaangelegen-
heid is (Yllo 1993). Het geweld is een integraal onderdeel van een patroon van
andere, niet-gewelddadige methoden om vrouwen te controleren en domineren
(Dobash & Dobash 2004). Het slachtofferschap is hier niet een enkelvoudige
gebeurtenis van voorbijgaande aard, maar een constante factor in het leven van
vrouwen (Hoyle 2007). Het geweld is dan ook niet zozeer het probleem zelf als
wel een prominent symptoom van het probleem (Dobash & Dobash 2004).
Het gehanteerde stereotype is de overlever (survivor): een vrouw, die chronisch
geweld heeft meegemaakt; gepleegd door een man, die door het geweld controle
en patriarchale superioriteit nastreeft (Hoyle 2007). Het chronische karakter
maakt dat de impact groot is, ook al zijn de individuele voorvallen dat niet, en een
belangrijk doel van interventie is om het geweld te stoppen (Kuijpers 2011). De
diepe wortels van het geweld in een bestaande situatie of relatie maakt dat herstel
– in de meest letterlijke zin – geen afdoende antwoord is. Zolang de onderlig-
gende problemen niet zijn opgelost, is dat enkel de opmaat naar nieuwe gewelds-
erupties. In plaats daarvan is transformatie wezenlijk (Coker 2002).
De verhouding met het strafrechtelijk system is complex. Het belang van de
erkenning van huiselijk geweld als een publiek belang – de Nederlandse kabinets-
nota uit 2002 heette niet voor niets ‘Privégeweld, publieke zaak’ – heeft geresul-
teerd in een langdurige campagne om wetgeving en attitudes in het strafrechtelijk
systeem te veranderen (Römkens 2008). Daadwerkelijke participatie is een inge-
wikkeldere kwestie. Het is voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld van
belang om betrokken te worden bij hun zaak en de keuzes daarin (Buzawa &
Buzawa 2003), maar het strafrechtelijk systeem is tevens een belangrijke bron
van secundaire victimisatie (Frazier & Haney 1996; Temkin 2002). Dit geldt met

7 Zie Daems (2007) en Pemberton (2008).
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name voor slachtoffers – zoals die van verkrachting in het huwelijk, of degenen
die ten tijde van hun slachtofferschap dronken waren of drugs hadden gebruikt –
die ver verwijderd zijn van de status van ideaal slachtoffer (Bennice & Resick
2003).
Zelfs als verbeteringen worden doorgevoerd, zijn de problemen legio. Het dark
number van niet-gerapporteerd slachtofferschap blijft onverminderd groot (Jor-
dan 2004). De privésetting waarin het geweld plaatsvindt, maakt bewijsgaring
vaak moeilijk, waardoor het percentage zaken waarin het tot een veroordeling van
de dader komt laag is. Dit geldt met name voor seksuele misdrijven (Frazier &
Haney 1996; Stanko 2007). Vrijspraak kan in deze situaties bijzonder pijnlijk zijn.
Het signaal aan het slachtoffer is vaak een ontkenning van het misdrijf en trekt
daarmee het slachtofferschap van de overlever in twijfel (Colb 2001).8 Zelfs een
veroordeling kan onbevredigend zijn. Het feit dat het bewijs gericht is op één of
enkele feiten verhoudt zich slecht met het wezen van het slachtofferschap, waarin
het systematische karakter van voortdurende dreiging en controle een centraal
element is.
Het is daarbij ook nog de vraag of het slachtoffer wel wil dat de dader veroordeeld
wordt. Voor veel slachtoffers is een straf voor de dader zelfs ongewenst. Hun
voorkeur gaat dan uit naar een situatie waarin het geweld stopt, maar waarbij de
dader geen (gevangenis)straf krijgt (Byrne e.a. 1999; Buzawa e.a. 2007; Felson &
Paré 2008).
Net als de belangengroeperingen van slachtoffers en nabestaanden van zeer
zwaar geweld streeft de beweging tegen gendergerelateerd geweld een sterkere
participatieve positie na voor slachtoffers in het strafrecht. Het doel van partici-
patie is echter anders. In plaats van instrumenten om de uitkomst van het proces
te beïnvloeden – en waar mogelijk de straf voor de dader te verhogen – is het voor
hen van belang om betrokken te worden bij de vroege fasen in het strafproces,
zoals bijvoorbeeld de vraag of vervolging wel wenselijk is.
Daarbij komt dat alhoewel erkenning van het criminele karakter van gendergere-
lateerd geweld een wezenlijk doeleinde is, het beperken van de bijkomende schade
door het strafproces een nog prominentere plaats bekleedt. De beperkte mogelijk-
heden van het strafrechtssysteem om de belangen van slachtoffers van genderge-
relateerd te behartigen, zorgt voor een kritische houding ten opzichte van zijn
processen, principes en doeleinden. De indruk is dat veel rechtsinstituties een
genderbias tegen vrouwen hebben (Smart 1989). Waar het strafrechtelijk systeem
zich bezighoudt met de zaak tegen de dader, gaat het bij de geweld-tegen-vrou-
wen-beweging om de zaak voor het slachtoffer, waarbij haar veiligheid het wezen-
lijkste doel is.

8 Het verweer in verkrachtingszaken is vaak dat er weliswaar gemeenschap heeft plaatsgevonden,
maar dat dit vrijwillig was. Vrijspraak in deze zaken betreft daarom niet enkel de schuld van de
verdachte, maar ook het misdadig karakter van hetgeen het slachtoffer is overkomen, zie Colb
(2001).
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Slachtofferhulp
Strang noemde slachtofferhulp het ‘Europese model’ (Strang 2002). De koepel-
organisatie van slachtofferhulporganisaties in Europa, Victim Support Europe
(VSE) heeft inderdaad leden in 22 landen, van Portugal tot Rusland en van Bulga-
rije tot Schotland.9 Toch moet de mate waarin slachtofferhulp al een volgroeid
pan-Europees fenomeen is, niet worden overschat. De leden van VSE zijn welis-
waar alle niet-gouvernementele organisaties die diensten verlenen aan slachtof-
fers van een misdrijf, maar daar houden de overeenkomsten ook weer op. Het
soort diensten, de slachtoffers die er gebruik van kunnen maken en de visie op
het strafrecht variëren, evenals de omvang en dekkingsgraad. Verschillende
slachtofferhulporganisaties in Europa bestaan uit één of enkele bureaus per land,
die drijven op de inzet van een paar mensen, doorgaans vrijwilligers.10

Het model dat Strang (2002) beschrijft, is met name gebaseerd op de slachtoffer-
hulporganisaties van Groot-Brittannië en Nederland.11 Beide organisaties zijn
grootschalige dienstverleners, wiens diensten voor een groot deel worden uitge-
voerd door vrijwilligers. Ze leveren hulp, advies en ondersteuning in de onmiddel-
lijke nasleep van criminaliteit, waarbij de meeste slachtoffers binnen enkele dagen
na het slachtofferschap bij de organisaties terechtkomen. Dit gebeurt meestal
(in 80% van de gevallen) via doorverwijzing door de politie, alhoewel de organisa-
ties sterk het belang benadrukken van het bereiken van slachtoffers die geen con-
tact hebben met de strafrechtelijke autoriteiten. Slachtofferhulp Nederland
bereikt ongeveer 150.000 slachtoffers per jaar en Victim Support UK zelfs meer
dan een miljoen.
Slachtofferhulp kent geen expliciete doelgroep. Elk slachtoffer van een misdrijf is
in principe welkom. Wel geldt dat alleen slachtoffers van zwaardere delicten (bij-
voorbeeld inbraak of een geweldsdelict) door de organisaties actief worden bena-
derd. Slachtoffers van vermogensdelicten kunnen zichzelf aanmelden (Dekkers
e.a. 2006). Daarbij komt dat de door slachtoffers zelf ervaren ernst een reden is
om in te gaan op het hulpaanbod. Het lijdt geen twijfel dat degenen die nergens
last van hebben meestal afzien van het gebruik van slachtofferhulp. In de praktijk
kent de zwaarte van de misdrijven daarmee wel degelijk een ondergrens.
Het feit dat de hulp en ondersteuning kort en laagdrempelig is, leidt ook tot een
bovengrens. Slachtofferhulp ondersteunt slachtoffers bij het omgaan met de vaak
intense, maar toch normale reacties op criminaliteit. Bij verwerkingsproblematiek
vindt doorverwijzing plaats naar andere, professionele welzijnsorganisaties

9 Zie www.victimsupporteurope.eu.
10 Zie Van der Aa e.a. (2010), Pemberton & Groenhuijsen (2012). Er is eerder sprake van een

Noordzee-model dan een Europees model.
11 Ook het model dat in Vlaanderen wordt gehanteerd vertoont sterke gelijkenissen hiermee. Hier-

bij geldt wel dat in Vlaanderen slachtofferhulp onderdeel is van het algemeen welzijnswerk, in
plaats van een afzonderlijke, niet-gouvernementele organisatie.
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(Goodey 2005). Slachtoffers van zeer zware of chronische misdrijven zullen
daarom dikwijls worden doorverwezen.12

Het gegeven dat de grote meerderheid van de cliënten van Slachtofferhulp relatief
zware, maar veelvoorkomende vormen van criminaliteit hebben meegemaakt
– zoals inbraak, geweld en bedreiging – heeft zijn sporen nagelaten in de beleids-
voorkeuren. Voor deze groep geldt dat ze in de eerste fase na het delict vaak erg
angstig en stressvol zijn, maar dat de impact van het delict (snel) weer afneemt
(Ehlers & Clark 2000), en de organisatie is daarom ook sterk ingesteld op het
leveren van ondersteuning en hulp in de directe nasleep. Verder geldt dat de
meeste zaken in deze categorie niet worden opgehelderd. Een gedeelte van de
slachtoffers doet geen aangifte, van degenen die dat wel doen wordt meestal geen
verdachte aangehouden of vervolgd (zie ook Pemberton 2008). Louter middelen
en aandacht schenken aan slachtoffers in het strafrecht, zou geen bijdrage leveren
aan het welzijn van deze slachtoffers (Victim Support UK 2002). Een betere
dienstverlening daarentegen levert wel voor alle slachtoffers potentieel welzijns-
winst op.
Het verbeteren van de positie van slachtoffers in het strafrecht is sterk geënt op
het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid (Tyler 1990). Verschillende stu-
dies hebben uitgewezen dat de positie van het slachtoffer aanzienlijk te verbete-
ren is zonder de positie van de verdachte te verzwakken (voor Nederland: Wem-
mers 1996), waarbij het beschermen tegen secundaire victimisatie een belangrijke
overweging is. Om beide redenen is Slachtofferhulp vaak niet zozeer voorstander
van uitbreiding van de rechten, maar van een goede uitvoering van al bestaande
rechten: een goede bejegening, duidelijke, volledige en begrijpelijke informatie en
een helder en simpel proces om schadevergoeding te krijgen. Het zijn rechten die
alleen ten voordele komen van slachtoffers in gevallen waarin ze voldoende – als
dienst – zijn geïmplementeerd (Groenhuijsen & Pemberton 2007).
Voor zover Slachtofferhulp een ideaaltype hanteert, is dit te omschrijven als het
dienstgeoriënteerde slachtoffer. Voor veel slachtoffers is er geen sprake van partici-
patie in het strafrecht: er is immers geen vervolging van een verdachte. Dienst-
verlening aan slachtoffers is dan ook belangrijk. Waar het slachtoffer wel partici-
peert in het strafrecht is – mede vanwege de bescherming tegen secundaire
victimisatie – vooral een goede implementatie van bestaande rechten cruciaal.
Deze implementatie kent weer een sterke link met dienstverlening.13

Herstelrecht
Ook het herstelrecht wordt gezien als een slachtoffergerichte beweging (bijvoor-
beeld Green 2007) alhoewel er bij de vanzelfsprekendheid hiervan vraagtekens te

12 Nu is het zeker zo dat slachtofferhulp, met name in Nederland, maar ook in het Verenigd
Koninkrijk, in toenemende mate diensten ontwikkelt voor slachtoffers van de zwaarste vormen
van criminaliteit (zoals het case-management bij nabestaanden van moord, het opstellen van de
schriftelijke slachtofferverklaring), waarbij de diensten ook langer na het delict worden geleverd
en waarin professionele krachten een grotere rol spelen.

13 Ook in vormen van slachtofferzorg, zoals het Slachtofferonthaal bij de parketten in Vlaanderen
en de slachtofferloketten bij het Openbaar Ministerie in Nederland, is eenzelfde nadruk op
dienstverlening waarneembaar, zie ook Dignan (2005).
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plaatsen zijn (Pemberton e.a. 2006). Bij voorstanders van herstelrecht is – net als
bij Slachtofferhulp – het type slachtoffers impliciet. De lezers van dit tijdschrift
hoef ik niet uit te leggen dat het herstelrecht een perspectief is op de reactie op
misdrijven en conflicten (Walgrave 2008), waarin processen als bemiddeling en
conferencing een rol spelen, en waarin in de uitkomst de nadruk wordt gelegd op
herstel (van het slachtoffer, de gemeenschap en de banden van de dader met het
slachtoffer en de gemeenschap), boven de straf voor de dader (Johnstone 2002).
Slachtoffers die deelnemen aan een herstelrechtelijk proces doen dit op vrijwillige
basis. Deze zelfselectie betekent dat deelnemende slachtoffers de kenmerken van
het proces aantrekkelijk vinden. Slachtoffers die compensatie prefereren boven
vergelding, interesse hebben in directie interactie met de dader, zonder tussen-
komst van de overheid en die welwillend staan tegenover de geloofwaardigheid
van de uitingen van de dader zullen daarom in deze groep oververtegenwoordigd
zijn. Degenen die niet aan deze kenmerken van het ideale slachtoffer van herstel-
recht voldoen, zullen hiervan eerder afzien (zie Pemberton e.a. 2006; Pemberton
2012a; Van Dijk 2006).
Belangrijk is dat dit ideaaltype vooral voorkomt bij minder zware misdrijven,
waarin herstel een reëel doel is en de angst en boosheid van slachtoffers relatief
gering zijn (zie ook Pemberton 2011a, elders dit nummer). Het zijn ook deze
zaken die in de meeste Europese landen geschikt worden geacht voor vormen van
herstelrecht (Miers & Willemsens 2004). Herstelrechtelijke procedures worden
ook bij zwaardere en zelfs extreem zware misdrijven gebruikt (Umbreit e.a. 1999),
maar hier staat de procedure doorgaans los van het strafrechtelijk proces en vindt
pas jaren na het delict plaats. Herstelrecht in zaken van chronisch geweld is bij-
zonder controversieel. Zelfs de meest uitgesproken voorstanders, zoals Howard
Zehr, pleiten voor extreme voorzichtigheid in het toepassen van herstelrecht in
dit soort situaties (zie Stubbs 2002; Zehr 2003; Daly & Stubbs 2007; Pemberton
e.a. 2009).
Gezien de beperkte aansluiting in doelgroepen en doeleinden zal het geen verba-
zing wekken dat er een vaak aanzienlijke spanning bestaat tussen het herstelrecht
en de victim advocates en de beweging tegen gendergerelateerd geweld.14 Tussen
slachtofferhulp en herstelrecht bestaat meer overlap, alhoewel de zelfselectie bin-
nen doelgroepen op tegengestelde criteria berust. Voor slachtofferhulp is de erva-
ren ernst (met name in psychologische zin) een criterium om van de diensten
gebruik te maken, terwijl – zoals ik elders in dit nummer uitwerk – het deelnemen
aan een herstelrechtelijke procedure bevorderd wordt door een beperkt gevoelde
impact. Hierin speelt ook het tijdsverloop na slachtofferschap een rol. Slachtoffer-
hulp ziet de meeste slachtoffers direct na het delict, wanneer de impact het
grootst is. Herstelrechtelijke procedures, waaraan slachtoffers vrijwillig mee-
werken, vinden doorgaans later plaats, wanneer de impact vaak al deels is

14 In de Verenigde Staten gaat het met name om de verhouding tussen de victim advocates en her-
stelrecht, terwijl de ervaringen in bijvoorbeeld Finland en Oostenrijk tonen dat voorvechters van
vrouwenrechten ook een zeer kritische positie innemen ten opzichte van herstelrecht.
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weggeëbd.15 Voorts richt slachtofferhulp zich expliciet op slachtoffers van delic-
ten waarbij geen verdachte bekend is, terwijl herstelrecht zich enkel richt op
zaken waarbij de verdachte niet alleen bekend is, maar ook in het proces partici-
peert.

De realiteit achter de ideaaltypen

Het ideale slachtoffer, de overlever, het dienstgeoriënteerde slachtoffer en het
ideale slachtoffer van het herstelrecht komen allen overeen met een gedeelte van
de victimologische werkelijkheid. De slachtofferbewegingen die deze ideaaltypen
hanteren hebben deels dezelfde, maar deels sterk uiteenlopende visies op (slacht-
offerwelzijn in) het strafrecht. Slachtofferendogene variabelen leveren daarmee een
kader op om de uiteenlopende strafrechtelijke voorkeuren van verschillende
slachtofferbewegingen te begrijpen.
Tegelijkertijd is het vereenzelvigen van deze ideaaltypen met de realiteit van
slachtoffers of zelfs van bepaalde slachtoffertypen niet zonder problemen. De
grootste wetenschappelijke aandacht is hierbij uitgegaan naar het ideaaltype van
de overlever. Er woedt al zeker dertig jaar een hard en bitter debat tussen onder-
zoekers die geweld in relaties met name vanuit een gender- of feministisch per-
spectief benaderen en degenen die het vanuit een genderneutraal, zogenoemd
family violence-perspectief benaderen (zie Pemberton e.a. 2009).16 In het enigs-
zins neutrale niemandsland tussen deze kampen staat inmiddels wel vast dat
geweld in relaties vaak geen chronisch karakter heeft, dat ook mannen hiervan
slachtoffer worden, dat waar het chronisch is dit ook kan komen doordat beide
partijen gewelddadig zijn tegen elkaar en dat het chronisch controlerende gedrag
ook een andere dan patriarchale aanleiding kan hebben (Johnson 1995; 2006;
Graham-Kevan & Archer 2008). Het door Johnson ingebrachte onderscheid tus-
sen tweezijdig common-couple violence en intimate terrorism is hierbij van groot
belang (zie ook Van der Veen & Bogaerts 2010). De laatste term beschrijft het
soort geweld dat de overlever heeft ondergaan. Het feit dat Johnson hierbij eerst
repte van patriarchal terrorism en dit later verving door intimate terrorism illus-
treert het veranderende inzicht in de bron van het controlerende gedrag.17 Dit
neemt niet weg dat het met name mannelijke plegers en vrouwelijke slachtoffers
betreft. De common couple violence is de meest voorkomende variant. Het geweld

15 De zelfselectie en het tijdsverloop vormen tezamen ook een goede verklaring voor het verschil
tussen het ervaringsfeit van medewerkers van slachtofferhulp, dat slachtoffers zelden willen
meewerken aan een ontmoeting met de dader, terwijl onderzoek steeds uitwijst dat de bereidwil-
ligheid groot is (zie voor een overzicht Strang 2002). Punt is dat lage-impact slachtoffers in het
onderzoek relatief veel meer voorkomen dan in de praktijk van slachtofferhulp, ook omdat het
slachtofferschap in het onderzoek doorgaans een jaar of zelfs jaren geleden is en niet enkele
dagen geleden zoals bij Slachtofferhulp (zie in vergelijkbare zin Pemberton 2012a).

16 Op dit moment lijkt in Europa de genderbeweging een belangrijke overwinning te hebben
geboekt. In de zojuist vastgestelde Council of Europe Convention on preventing and combating
violence against women and domestic violence wordt huiselijk geweld expliciet in een gender-
perspectief geplaatst.

17 Vergelijk Johnson (1995) met Johnson (2006).
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vindt hierbij niet plaats in een patroon van systematische controle, is vaak twee-
zijdig en doorgaans minder ernstig. De inzet van een aanzienlijk gedeelte van de
stellen die common couple violence meemaken is dat de relatie wel doorgaat, maar
dan zonder het geweld.
Ook voor het ideale slachtoffer, het dienstgeoriënteerde slachtoffer en het ideale
slachtoffer van het herstelrecht geldt dat het ideaaltype en de daaraan gekoppelde
beleidsvoorkeuren niet de gehele ‘achterban’ vertegenwoordigen (zie Pemberton
2009). In dit nummer is bijvoorbeeld een verslag opgenomen over Aba Gayle, een
nabestaande van moord, die een sterk voorstander is van herstelrecht. De verte-
kening wordt nog versterkt doordat deze ideaaltypes – anders dan de overlever –
fungeren als beschrijving voor slachtoffers in het algemeen.
In de criminologische literatuur is al veel kritiek geleverd op het ideale slachtoffer
(zie Christie 1986). Het gaat hierbij om de gebrekkige aansluiting tussen het
ideaaltype en de realiteit van veel slachtoffers, de normatieve werking van dit ide-
aaltype en de overdreven therapeutische verwachtingen van het strafrecht. Er
vindt hierin een onjuiste generalisatie plaats van de extreme en zeldzame zaken
die in de media figureren naar de gehele slachtofferpopulatie, en het gedrag van
slachtoffers en de mate waarin zij recht hebben op sympathie en hulp wordt afge-
meten aan dit ideaaltype. Voor een deel is deze kritiek zeker terecht, alhoewel ik
elders al heb aangegeven dat de mate waarin ideale slachtoffers op sympathie en
hulp kunnen rekenen in dit soort argumenten sterk wordt overdreven (Pem-
berton 2010; 2012b), dat de academische criminologie de omgekeerde foutieve
generalisatie maakt – het toepassen van gegevens van het gemiddelde slachtoffer
op de ervaringen van slachtoffers van extreme en zware delicten (Pemberton
2011b) – en dat de door criticasters gehanteerde realiteit van slachtoffers vaak
even zeer een ideaaltype is (Pemberton e.a. 2006). Ten aanzien van de overdreven
‘therapeutische’ verwachtingen kan ik kort zijn. Het hanteren van closure als reëel
doeleinde van het strafproces is misleidend en onjuist (Bandes 1996). Deze ver-
wachtingen kan het strafrecht niet waarmaken.
Het dienstgeoriënteerde slachtoffer en het ideale slachtoffer van het herstelrecht
kennen een numeriek betere aansluiting bij de realiteit van slachtofferschap.
Toch wordt hier dezelfde fout begaan als bij het ideale slachtoffer: overgeneralisa-
tie. In beide gevallen staat het slachtoffer dat gebruik maakt van de diensten
model voor het slachtoffer in het algemeen, terwijl deze groepen door zelfselectie
tot stand komen en de match tussen het aanbod en de noden en kenmerken van
slachtoffers hierbij van cruciaal belang is (zie ook Pemberton 2011a). Het zijn
daarmee voor een deel verschillende populaties, met dien verstande dat het
onderscheid tussen de doelgroepen ook tijdsgebonden kan zijn.
De politieke manipulatie die bij de victim advocates een onderwerp van discussie is
geweest, komt ook – weliswaar gericht op andere doeleinden – bij de andere
slachtofferbewegingen voor. De ideaaltypen zijn hierbij van groot belang. Het is
helder dat het ideale slachtoffer en het daaraan gekoppelde narratief van goed
versus kwaad een cruciale rol spelen in de pleidooien voor law and order en straf-
verzwaring, waarbij slachtoffers in dienst van punitiviteit komen te staan (vrij naar
Ashworth 2000).
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Het ideale slachtoffer van het herstelrecht daarentegen speelt een rol in het pleidooi
van voorstanders van herstelrecht, waarin de belangen van daders en slachtoffers
(en de gemeenschap) tegelijkertijd gediend kunnen worden (zie ook Pemberton
2008). Herstelrecht wordt geportretteerd als een win-winsituatie. De gedachte
dat slachtoffers vooral geïnteresseerd zijn in zaken die geleverd worden door her-
stelrechtelijke procedures en uitkomsten – zoals in het ideaalbeeld beschreven –
speelt hierbij een belangrijke rol. De belangen van slachtoffers en daders zullen
echter in veel gevallen lijnrecht tegenover elkaar staan. Het veronderstellen van
de instemming van slachtoffers bij herstelrechtelijke procedures brengt dan het
risico met zich mee dat slachtoffers in dienst van daders worden gebruikt (zie ook
Ashworth 2000).
Ook het dienstgeoriënteerde slachtoffer kan een bron van manipulatie zijn. De
nadruk op diensten boven rechten wordt door Ashworth (2000) zelf als argument
ingezet tegen slachtoffergerichte hervormingen van het strafrechtsstelsel. Ook
het beperken van het risico op secundaire victimisatie kan dit doel dienen. In de
discussie rondom het spreekrecht in Nederland werd het risico op secundaire vic-
timisatie door tegenstanders van de versterking van de positie van slachtoffers
gebruikt (Spronken & Fernhout 2005). Het dienstgeoriënteerde slachtoffer kan
daarmee in dienst van het strafrechtssysteem worden ingezet (zie Pemberton 2009).
Tot slot is de overlever een belangrijk element in de feministische strijd voor de
verbetering van de positie van vrouwen. Onderzoek dat de overlever als stereo-
type in twijfel trekt, wordt dan als kritiek op het feminisme opgevat (zie Felson
2002; Dutton 2006). In zekere zin staan de slachtoffers hier in dienst van het femi-
nisme (zie uitgebreider Pemberton 2009; Pemberton e.a. 2009).

Conclusie: herstelrecht en slachtofferbewegingen

De slachtofferbewegingen hanteren alle een ideaaltype, dat de kenmerken van
hun achterban of doelgroep weergeeft, maar tegelijkertijd vertekent. Deze verte-
kende weergave van slachtofferbelangen kan dan weer als munitie worden
gebruikt voor een politiek-strafrechtelijke agenda die in het belang van sommige
slachtoffers zal zijn, maar zeker niet van alle.
Het lijkt mij voor de verdere ontwikkeling van herstelrecht van belang om het
bestaan en de waarde van de verschillende ideaaltypen te erkennen. De mate
waarin herstelrecht een verdere bijdrage aan het welzijn van slachtoffers zal leve-
ren, hangt af van de mate waarin het erin slaagt aan te sluiten bij de reële diversi-
teit in de slachtofferpopulatie. In deze concluderende paragraaf zal ik hiertoe een
voorzet doen.
In de eerste plaats is wezenlijk dat voorstanders van herstelrecht op zijn minst de
mogelijkheid erkennen dat zij zelf een ideaaltype hanteren: een abstractie, die een
gedeelte van, maar niet alle slachtoffers weergeeft. Er vindt een aanzienlijke zelf-
selectie plaats in de praktijk van herstelrecht, maar ook in het academisch onder-
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zoek hiernaar.18 Het gemak waarmee generalisatie plaatsvindt van de visie, noden
en ervaringen van degenen die bereidwillig zijn om deel te nemen naar de gehele
groep slachtoffers is dan ook opvallend, met name omdat ook vooraanstaande
wetenschappers dit doen.19 In deze generalisatie worden de kenmerken van het
ideale slachtoffer van het herstelrecht vereenzelvigd met slachtoffers in het alge-
meen. Hieruit volgt dat de visies van de andere slachtofferbewegingen niet zozeer
anders, maar – in ieder geval ten dele – onjuist zijn, wat automatisch een tegen-
stelling tussen voorstanders van herstelrecht en andere slachtofferbewegingen
betekent.
De erkenning van (de beperkingen van) het eigen ideaaltype daarentegen biedt
meer mogelijkheden om het realiteitsgehalte van de andere stereotypen op
waarde te schatten en op basis van overeenkomsten en verschillen ‘verkoopargu-
menten’ van herstelrecht aan te passen. Voor de achterban van belangengroepe-
ringen van slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten, de victim
advocates, is de ideologie van herstelrecht niet erg aantrekkelijk (zie ook Pem-
berton 2011b). Er is veel af te dingen op de visie van voorstanders van law and
order, maar voor de meeste slachtoffers en nabestaanden vormt het een goede
benadering van de voorkeuren. Dat neemt niet weg dat herstelrechtelijke proces-
sen wel degelijk van belang kunnen zijn, zolang de ontmoeting gericht is op
expressie en uitwisseling, er geen tegenstelling gesuggereerd wordt tussen de ont-
moeting en het belang van vergelding en straf en er geen hoge verwachtingen
bestaan over het effect van herstelrechtelijke ontmoetingen: closure is ook hier
een irreëel doeleinde.20

Ook tussen de slachtoffers van gendergerelateerd geweld en herstelrecht lijkt een
aanzienlijke kloof te bestaan. Zaken die sterk met de ideologie van het herstel-
recht geassocieerd worden – het spreken over een conflict in plaats van een mis-
drijf, waarin de staat een stap terug moet zetten ten bate van de gemeenschap en
wat vooral door de belanghebbenden moet worden opgelost – staan lijnrecht
tegenover de positie van deze beweging (zie Stubbs 2002; Daly & Stubbs 2007).

18 Zoals ik elders in dit nummer uitwerk, is het ten zeerste waarschijnlijk dat de groep slachtoffers
die bereid is om deel te nemen aan herstelrechtelijke processen op relevante factoren afwijkt van
andere slachtoffers, zie Pemberton (2011a). Doorgaans zijn de bereidwilligen de populatie in
onderzoek naar het herstelrecht.

19 Bijvoorbeeld Sherman en Strang (2007, 62) permitteren zich, na een opsomming van de posi-
tieve resultaten van herstelrecht voor slachtoffers, de volgende vaststelling: ‘To be sure this evi-
dence has its limits. Most victims will never learn who committed a crime against them, since
most crimes go unsolved. RJ cannot help those victims directly. Even when an offender is identi-
fied, some offenders will refuse to accept responsibility, or to engage in RJ on any basis. RJ can-
not help their victims. And even when offenders are willing to engage in RJ, some victims (or
their families) will prefer not to. RJ cannot help those who will not help themselves’ (mijn cursive-
ring). Nog afgezien van het feit dat er (gelukkig!) veel andere zaken zijn die slachtoffers kunnen
doen om zichzelf te helpen, gaat de gelijkschakeling van niet deelnemen in herstelrecht aan zich-
zelf niet helpen geheel voorbij aan het feit dat de onderzoeken die Sherman en Strang betrokken
bij hun meta-analyse op zelfgeselecteerde populaties berusten. In elk van de studies betreffen de
resultaten louter degenen die in principe mee hadden willen werken aan herstelrecht. De positieve
resultaten moeten in het licht van deze beperking worden gezien.

20 Datzelfde geldt voor vergelijkbare therapeutisch klinkende termen zoals healing, zie Pemberton
& Reynaers (2011).
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Daarin is met name van belang dat de voorgestelde doelen van herstelrecht sterke
gelijkenis vertonen met de reële situatie van slachtoffers van huiselijk geweld in
het recente verleden (zie voor een overzicht Pemberton e.a. 2009). Toen werd
huiselijk geweld standaard gezien als een ‘conflict’ dat met name een privékwestie
was. De staat had het ‘conflict’ juist niet gestolen, maar negeerde het, terwijl
gemeenschappen het geweld oogluikend toestonden of juist actief aanmoedigden.
Ook de nadruk op het belang van spijtbetuigingen is niet voor de hand liggend.
Deze worden in chronische huiselijkgeweldsituaties met name ingezet om het
slachtoffer te manipuleren. Het punt is wel dat de tegenstelling met name geldt
voor de slachtoffers van intimate terrorism. Voor degenen die common couple vio-
lence meemaken zijn er meer mogelijkheden voor een herstelrechtelijke aanpak.
Aangepaste werkvormen kunnen dan bijdragen aan een transformatie en (vaak)
het voortbestaan van relaties, waarin geweldserupties tot het verleden behoren.
Elders heb ik hierover uitgewerkt dat educatieve en therapeutische elementen
hierin een rol kunnen spelen (Pemberton e.a. 2009).
Tot slot is er dan de samenhang met slachtofferhulp, die in ieder geval op papier
de natuurlijkste bondgenoot is. Van belang is hier het besef dat de doelgroepen
niet geheel overeenkomen. Slachtofferhulp richt zich ook op slachtoffers in geval-
len waarbij de verdachte niet bekend is en de zelfselectie in beide groepen gebeurt
op basis van tegengestelde criteria – slachtofferhulp op basis van de ondervonden
ernst, herstelrecht op basis van de beperkte residuele impact – waarbij het tijds-
verloop na slachtofferschap een belangrijke rol speelt. De verschillen tussen de
populaties zijn daarmee regelmatig een kwestie van tijd. Het ontredderde en ang-
stige slachtoffer dat binnen 48 uur door slachtofferhulp wordt ondersteund, kan
goed een jaar of een aantal maanden later een deelnemer zijn aan een slachtoffer-
dadergesprek of -bemiddeling.
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