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Boekbespreking

Cathy Brolet*

Geweld binnen en buiten.
Aard, omvang en daders van
huiselijk en publiek geweld in
Nederland

K.D. Lünnemann en M.Y. Bruinsma, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 194p.
De idee voor dit nieuwe boek in de reeks Onderzoek en beleid van het Nederlandse
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is gebaseerd op een aantal
eerder verschenen WODC rapporten; namelijk Geweld: gemeld en geteld (2000), Huiselijk geweld (1997), Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland (2002) en in mindere mate ook de rapporten Geweld verteld; daders, slachtoffers en getuigen over 'geweld op straat (2001) en Zinloos geweld
(1999). Bovendien waren een aantal recente politieke beleidsbeslissingen in Nederland
een belangrijke aanleiding.
Het boek doet verslag van een onderzoek naar huiselijk en publiek geweld gericht op de
beschrijving van de feiten en de daders. Na een algemene inleiding waarin het belang
van voorliggend onderzoek wordt benadrukt, vangen de auteurs aan met een duidelijke beschrijving van definities en onderzoeksopzetten.
Het onderzoek is opgedeeld in drie luiken:
In een eerste luik willen de auteurs de aard en de omvang van het bij de politie geregistreerd huiselijk en publiek geweld in Nederland in kaart brengen voor het jaar 2002.
Hiertoe analyseren zij een steekproef van de geweldsaangiften in dat jaar in drie politieregio's met verschillende demografische en geografische kenmerken; RotterdamRijnmond (grootstad), Ijsselland (platteland) en Midden en West Brabant (mix van steden en platteland). Er wordt gekeken naar de relatie tussen de betrokkenen, persoonskenmerken van dader en slachtoffer, locatie en context van de feiten en naar de ernst
en de aanleiding van het geweld. Bovendien wordt een aantal bijkomende elementen
bestudeerd (middelen- en wapengebruik).
In een tweede deel wordt een eerder onderzoek naar straatgeweld uit 2000, Geweld:
gemeld en geteld van Terlouw e.a., overgedaan. Op die manier kan dan een evolutie
geschetst worden van deze vorm van geweld doorheen de tijd (1998-2002). Het gaat
hier opnieuw om een steekproef van de aangiftes, maar dan specifiek m.b.t. publiek
geweld en beperkt tot twee politieregio's.
Het derde deel beschrijft de vergelijking van de daderprofielen tussen de daders van
huiselijk geweld en de daders van publiek geweld. Na een korte theoretische inleiding,
komen belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen beide groepen aan bod. Een
derde groep 'daders van algemeen geweld' (dus zowel huiselijk als publiek) wordt aan
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de vergelijking toegevoegd. Door middel van strafbladonderzoek, een grondige maar
beperkte dossieranalyse en interviews met sleutelinformanten hopen de auteurs antwoorden te vinden naar risicotaxatie en interventie toe.
Een bijkomend nevendoel van het onderzoek, dat wordt uitgewerkt in één van bijlagen,
is het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een geweldsmonitor.
In de goede traditie van alle boeken in deze reeks, blinkt ook dit werk uit in duidelijkheid en overzichtelijkheid. Een heldere indeling en een 'to the point' uiteenzetting van
de onderzoeksresultaten maakt het voor de lezer aangenaam en eenvoudig begrijpbaar. De vele herhalingen (soms iets te veel) hebben als voordeel dat de kern van de
zaak doorheen de verschillende delen van het onderzoek wordt meegenomen en dat
men na het doorlopen van het hele boek een duidelijk beeld omtrent huiselijk en
publiek geweld in Nederland heeft.
Het enige minpunt is misschien een beetje een gebrekkige aandacht voor de nadelen
van de gemaakte methodologische keuzes. Alhoewel aangehaald, worden de beperkingen van de onderzoeksopzetten m.i. niet voldoende uitgewerkt. Voornamelijk het
gebruik van politiegegevens en de zeer beperkte dossieranalyse (10 dossiers) worden te
weinig in vraag gesteld. Interviews met de daders zelf, in de plaats van of in aanvulling
op deze met de deskundigen zouden het geheel een belangrijke meerwaarde hebben
opgeleverd. Het profiel zou een minder subjectieve/persoonlijke bijklank hebben.
Het tegen elkaar afzetten van de resultaten uit de verschillende deelonderzoeken is
daarentegen zeer interessant en de auteurs schuwen de hieruit voortkomende relativering en contextualisering van de resultaten niet. De verschillende gezichtspunten die
de drie onderzoeksopzetten naar voren brengen zijn een enorm en zeldzaam pluspunt,
waarvoor de auteurs een grote pluim verdienen.
Al bij al is dit boek een absolute aanrader voor lezers die snel (149 p.) een zeer duidelijk
en gedetailleerd beeld willen krijgen over huiselijk en publiek geweld in Nederland.

PANOPTICON | 2005.6
73

