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het eindresultaat van de afstudeeropdracht van de master Humanistiek.  
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de goede richting op te denken, met mij meedachten en mijn scriptie meerdere malen hebben 

voorzien van goede feedback. Daarnaast bedank ik de respondenten die zo open hebben 

verteld over hun ervaringen en daardoor mogelijk hebben gemaakt dat ik de scriptie tot dit 

resultaat heb kunnen brengen.  

Ik wens u veel leesplezier. 

  

Karin van Dokkum  

Arnhem, 2017 
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Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van Stichting Zijweg naar 

ervaringen van vrouwen met ex-partnergeweld. Stichting Zijweg is een informatiepunt voor 

vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben. De stichting geeft informatie, verwijst 

naar advocaten en kan vrouwen eventueel doorverwijzen naar vrouwenopvangcentra. De 

stichting wordt onder andere benaderd door vrouwen die tijdens hun relatie geweld hebben 

ervaren en aangeven hebben dat het geweld na het verbreken van de relatie niet gestopt is. 

Het geweld kan doorgaan omdat zij kinderen hebben met hun ex-partner en daarom met hem 

in contact blijven staan vanwege omgangsregelingen. Volgens de stichting is het mogelijk dat 

het rechtssysteem de mannen de mogelijkheid geeft geweld te blijven gebruiken tegen hun 

ex-vrouw. Deze scriptie heeft inzichtelijk gemaakt hoe het geweld er uit ziet dat de vrouwen 

ervaren hebben tijdens en na hun relatie en welke rol het rechtssysteem hier in heeft en 

andere betrokken instanties.  

Er zijn vijftien vrouwen geïnterviewd over hun ervaringen met partnergeweld en ex-

partnergeweld. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel vrouwen niet alleen in de 

theorie bekende vormen van geweld hebben ervaren, maar dat vrouwen bijvoorbeeld het 

gebrek aan steun van hun partner ook als geweld aanmerken. Binnen instanties en binnen het 

rechtssysteem wordt een dergelijke vorm van geweld niet direct als geweld herkend en wordt 

daar dus ook geen rekening mee gehouden in de beslissingen rondom omgangsregelingen. 

Vrouwen zijn steeds verplicht de confrontatie met hun ex-partner aan te gaan en voelen zich 

hierbij onbeschermd tegen geweld. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Stichting Zijweg is een stichting die informatie biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld. 

Naast het geven van informatie biedt Stichting Zijweg de slachtoffers van huiselijk geweld 

een luisterend oor, verwijst hen door naar advocaten of naar vrouwenopvangcentra. Ook 

brengt de stichting lotgenoten met elkaar in contact. Tevens houdt Stichting Zijweg zich 

bezig met beleid omtrent huiselijk geweld. De stichting vraagt aandacht voor de knelpunten 

in dit beleid en voor de knelpunten in de hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk 

geweld. De stichting doet dit door het contact aan te gaan met verschillende betrokken 

instanties. Zo gaat de stichting in dialoog met hulpverleningsinstanties, maar ook met mensen 

in de politiek, met beleidsmakers en de media (www.stichtingzijweg.nl). 

Volgens Clement, Pravda & Jaarsma (2008), bieden vormen van omgangsregelingen mannen 

mogelijkheden om invloed uit te blijven oefenen op het leven van hun ex-partner. Dit 

uitoefenen van invloed op de ex-partner kan gedefiniëerd worden als stalking en stalking is 

een vorm van geweld (Clement, Pravda & Jaarsma, 2008). Stichting Zijweg wordt benaderd 

door vrouwen die aangeven dat zij, na het beëindigen van hun relatie waarin zij te maken 

hadden met partnergeweld, nu slachtoffer zijn van ex-partnergeweld. De reden hiervan is dat 

zij kinderen hebben met hun ex-partner en hierdoor in contact met hem blijven staan.  

Stichting Zijweg wil de ervaringen van vrouwen die te maken hebben met ex-partnergeweld, 

inzichtelijk maken zodat zij aandacht voor dit probleem kunnen vragen in zowel de media als 

in de politiek. Op deze manier wil de stichting als stem dienen van deze groep vrouwen. Door 

middel van onderzoek naar ervaringen van vrouwen met het contact met de ex-partner 

wanneer er sprake is van een omgangsregeling, wil Stichting Zijweg in kaart brengen hoe ex-

partnergeweld er uit ziet.  

1.2 Probleemstelling 

Dit onderzoek heeft betrekking op twee onderwerpen, namelijk (ex)partnergeweld en 

omgangsregelingen na het verbreken van een relatie. Partnergeweld is een veel voorkomend 

probleem en richt zich met name tegen vrouwen. Van de Nederlandse vrouwen geeft 41% 

aan slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld en 22% daarvan geeft aan dat het geweld 

gepleegd werd door de (ex)partner (Römkens, de Jong & Harthoorn, 2014). Partnergeweld is 

een vorm van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het om lichamelijk, geestelijk en 

seksueel geweld dat binnen de huiselijke kring gepleegd wordt (Nederlands Jeugd Instituut, 

http://www.stichtingzijweg.nl/
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2014). In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, beperkt huiselijk geweld zich niet tot 

geweld tegen vrouwen. Ook mannen, kinderen of ouderen kunnen slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld en ook in indirecte vorm kan het getuige zijn van huiselijk geweld al 

schadelijke gevolgen hebben. Zo blijkt dat kinderen die getuige zijn geweest van geweld 

tussen hun ouders, het risico lopen om op latere leeftijd zelf dader te worden van het plegen 

van geweld tegen hun partner (Dutton, 2000). Binnen dit onderzoek ligt de focus op 

partnergeweld en ex-partnergeweld gepleegd door mannen tegen vrouwen.  

Het EU-Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stellen dat de 

menselijke waardigheid beschermd moet worden (Michiels & Snijders, 2015), waar  

waardigheid moet worden geinterpreteerd als geestelijke en lichamelijke onschendbaarheid. 

Lichamelijke onschendbaarheid krijgt binnen de wetgeving vorm door bijvoorbeeld een 

verbod op het mishandelen van een (ex)partner. De staat heeft de verplichting te zorgen dat 

een vrouw wordt beschermd tegen inbreuken op haar fundamentele rechten, zoals het recht 

op onaantastbaarheid van het lichaam (art. 11 Grondwet) en het recht op leven (art. 2 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). De verplichting van de staat vloeit voort 

uit de diverse wetten en verdragen zoals de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (het EVRM), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (het EU-

Handvest), het Verdrag van Istanboel en de diverse verdragen van de Verenigde Naties.  

Ouders met gezamenlijk gezag over kinderen die hun relatie beëindigen zijn verplicht een 

ouderschapsplan op te stellen (Michiels & Snijders, 2015). Er zijn verschillende 

mogelijkheden om het contact tussen kinderen en de ouders te regelen. In het  

ouderschapsplan kan gedeeld ouderschap opgenomen worden, zodat de zorg voor de kinderen 

gelijk verdeeld wordt, maar  in situaties waarbij ouders lijnrecht tegenover elkaar staan en er 

geen mogelijkheden meer zijn om goede afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. 

kan een rechte een beslissing nemen die afwijkt van deze norm als het belang van het kind dit 

rechtvaardigt. Ook kan er na een scheiding een contact- of omgangsregeling opgelegd 

worden door de rechter. 

Er bestaan ontzeggingsgronden voor het uitspreken van omgangsregelingen waarop een 

rechter zich kan beroepen. Van ontzeggingsgronden voor contact of omgang van het kind met 

een van de ouders wordt gesproken, wanneer het kind ernstig wordt benadeeld in zijn 

ontwikkeling of als de omgang in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind 

(Michiels & Snijders, 2015). Ook kan omgang worden afgewezen als een rechter besluit dat 
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een kind in loyaliteitsconflict kan raken. Zo heeft het Hof in Arnhem een uitspraak gedaan 

waarbij omgang is afgewezen omdat de kans te groot wordt geacht dat het kind in 

loyaliteitsconflict komt.1 

Recentelijk is het Verdrag van Istanboel, dat bescherming biedt aan vrouwen die slachtoffer 

zijn van geweld en huiselijk geweld, in Nederland in werking getreden.2 Het Verdrag van 

Istanboel zal staten moeten aanzetten om inspanningen te verrichten om vrouwelijke 

slachtoffers te beschermen. Wat betreft omgang, voogdij en veiligheid stelt het Verdrag van 

Istanboel in artikel 31 dat er bij het vaststellen van omgang rekening gehouden dient te 

worden met gevallen waarbij sprake is van huiselijk geweld. Een aantal leden van de fractie 

van GroenLinks stelde de vraag hoe de wetgeving in Nederland in overeenstemming wordt 

gebracht met artikel 31 van het verdrag. Nederland geeft, vertegenwoordigd door de 

staatssecretaris van veiligheid en justitie, in de memorie van antwoord te kennen dat er 

wettelijk geen veranderingen zullen plaatsvinden ten aanzien van huiselijk geweld en 

echtscheiding en daarbij behorende voogdij, omgangregeling en veiligheid.3 De 

staatssecretaris stelt namelijk dat de Nederlandse wet wat betreft dit punt al zo geregeld is dat 

de rechters rekening kunnen houden met hun beslissingen als er sprake is van huiselijk 

geweld.  

Uit onderzoek van Clement, Pravda & Jaarsma (2008) blijkt dat partnergeweld door kan gaan 

na een scheiding als de man en de vrouw samen kinderen hebben. Er ligt veel druk en 

spanning op de schouders van vrouwen die mee moeten werken aan een door een rechter 

opgelegde omgangsregeling. Ook al bestaan er, zoals eerder genoemd, ontzeggingsgronden 

voor het opleggen van omgangsregelingen, toch lijkt dit systeem niet altijd toereikend te zijn. 

De stichting Zijweg ontvangt signalen dat vrouwen slachtoffer zijn van mannen die deze 

omgangsregelingen gebruiken om invloed op het leven van hun ex-partner uit te oefenen 

(stichtingzijweg.nl). Daarbij is het opmerkelijk dat de politieke partij GroenLinks de vraag 

stelt hoe de Nederlandse wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met het Verdrag van 

Istanboel wat betreft omgang, voogdij en veiligheid. De vraagstelling impliceert dat deze 

                                                           
1 Hof Arnhem ECLI:NL:GHARL:2015:4914. 2015. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:4914. Geraadpleegd op 25 

december 2015 
2 Verdrag van Istanboel. 2016. http://wetten.overheid.nl/BWBV0006074/geldigheidsdatum_04-01-

2016#VertalingNL. Geraadpleegd op 4 januari 2016 
3 Memorie van antwoord.2011. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34039-C.html. Geraadpleegd op 1 

januari 2016 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:4914
http://wetten.overheid.nl/BWBV0006074/geldigheidsdatum_04-01-2016#VertalingNL
http://wetten.overheid.nl/BWBV0006074/geldigheidsdatum_04-01-2016#VertalingNL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34039-C.html
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partij vreest dat de bescherming van vrouwelijke slachtoffers momenteel onvoldoende 

verankerd ligt in de Nederlandse wetgeving.   

Bij de vaststelling van een omgangsregeling door een rechter zal altijd rekening moeten 

worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Zo zal in bepaalde gevallen het 

belang van het kind om contact te hebben met beide ouders afgewogen moeten worden tegen 

het belang van vrouwen om gevrijwaard te zijn van geweld. Ontzeggingsgronden voor 

omgangsregelingen zijn slechts gericht op de belangen van het kind (Michiels & Snijders, 

2015), wat in gevallen waarbij er sprake is van huiselijke geweld onherroepelijk leidt tot een 

conflict in regelgeving met de verdragen die de rechten van de vrouw beschermen.  

Bovenstaande signalen doen vermoeden dat de huidige wetgeving ontoereikend is of niet 

altijd even goed aansluit op rechten van vrouwen. Het is daarom van belang om ervaringen 

van deze vrouwen inzichtelijk te maken, zodat dit vermoeden getest kan worden.  

1.3 Doelstelling 

Dit onderzoek heeft een kennisdoel. Door kennis te ontwikkelen over de ervaringen met 

diverse vormen van omgangsregelingen van vrouwen met kinderen, die te maken hebben 

gehad met uiteenlopende vormen partnergeweld, nadat zij hun relatie verbroken hebben, kan 

worden vastgesteld of het huidige wettelijke kader omtrent omgang na verbreking van de 

relatie vrouwen met kinderen voldoende bescherming biedt tegen geweld door hun ex-

partner. Door vast te stellen hoe de situatie is van vrouwen met kinderen na het verbreken van 

hun relatie, wordt ook duidelijk of er verbeteringen nodig zijn en welke verbeteringen dat dan 

eventueel kunnen zijn. Dit onderzoek heeft daarmee ook een maatschappelijk doel. Het 

beoogt met de opgedane kennis bij te dragen aan het bepalen van beleid omtrent 

omgangsregelingen, voogdijzaken en veiligheid. 

1.4 Vraagstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek is:  

Hoe ervaren moeders in Nederland, die tijdens hun relatie slachtoffer zijn geweest van 

partnergeweld, na een scheiding het contact met de ex-partner, waaraan zij zich niet kunnen 

onttrekken vanwege de omgangsregeling tussen de vader en hun kinderen?  

De deelvragen zijn: 

Welke vormen van geweld hebben de vrouwen in hun relatie ervaren?  

Wat zijn de ervaringen van de vrouwen na het verbreken van hun relatie met de vader van 
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hun kinderen? 

Wat zijn ervaringen van vrouwen met wettelijke procedures en instanties na het verbreken 

van hun relatie met de vader van hun kinderen? 

1.5 Humanistieke relevantie 

Het humanisme stelt de mens centraal en menswaardigheid is dan ook een belangrijk begrip. 

Dit onderzoek richt zich op een kwetsbare groep mensen, namelijk vrouwen die in hun 

lichamelijke en geestelijke integriteit aangetast worden. Omdat het humanisme de mens 

centraal stelt en ervan uit gaat dat elk mens een menswaardig leven zou moeten leiden, is het 

goed aandacht te besteden aan een groep kwetsbare mensen waarvoor een menswaardig leven 

niet vanzelfsprekend is. Door aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep mensen kan er 

nagedacht worden over een manier om beter aan te sluiten bij hun recht op het leiden van een 

menswaardig bestaan.  

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar partnergeweld en ex-partnergeweld (Verwijs &   

Lünnemann, 2012 Uit onderzoek van Clement, Pravda & Jaarsma (2008) blijkt dat het 

voorkomt dat omgangsregelingen tussen de kinderen en hun vader aangegrepen worden om 

controle uit te blijven oefenen op het leven van de vrouwelijke ex-partner, wat getypeerd kan 

worden als ex-partnergeweld. Wat echter een onderbelicht aspect is in deze onderzoeken is 

hoe dit ervaren wordt door de betrokken vrouwen. De wetenschappelijke relevantie van deze 

sciptie en het in dit kader uitgevoerde onderzoek is dan ook gelegen in de uitbreiding, 

verheldering en aanvulling van bestaande kennis.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Theorieën 

Feminisme 

Volgens de feministische theorie ligt de oorsprong van geweld tegen vrouwen in 

cultuurhistorische tradities, waarbij ondrukking van vrouwen en geweld tegen vrouwen 

gelegitimeerd was (Römkens, 2010). Vrouwen werden vroeger, en in sommige culturen nog 

steeds, als eigendom van de man gezien. In de Romeinse tijd bestond er een wet waarin stond 

dat vrouwen onderdanig aan hun man moesten zijn. Vrouwen mochten gecorrigeerd worden 

door hun man als hij dat nodig vond en het slaan van de vrouw met een zweep was een 

gangbare methode hiervoor (mensenmaatschappij.info.nl). Maar er hoeft niet zo ver terug in 

de geschiedenis gedoken te worden om te zien dat mannen en vrouwen andere posities en 

rollen hadden in de maatschappij en in hun huwelijk. Zo kregen vrouwen vanaf 1919 pas 

kiesrecht (isgeschiedenis.nl, 2012). Daarvoor waren zij volgens de wet 

handelingsonbekwaam en hadden zij geen burgerrechten. In 1956 werd de wet 

‘handelingsonbekwaam’ afgeschaft. Nu konden vrouwen niet alleen stemmen, maar ook 

zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld een het aanschaffen van een 

auto. Dat kon daarvoor alleen met toestemming van de man (historiek.net, 2012). Pas in 1971 

is de tekst “de man is, hoofd van de echtvereniging” uit het wetboek gehaald (historiek.net, 

2012). Voor 1991 was het afdwingen van seksuele handelingen al strafbaar, maar was 

onvrijwillige seks nog niet strafbaar binnen het huweliijk of binnen een affectieve relatie. In 

1991 is besloten dat onvrijwillige seks binnen het huwelijk en binnen affectieve relaties onder 

dezelfde wet vallen als het afdwingen van seksuele handelingen buiten het huwelijk 

(zedendelictadvocaat.nl, 2017). Gedurende de twintigste eeuw is er dus een langzame 

ontwikkeling te zien in het verkrijgen van rechten voor de vrouw. Voor vrouwen is het een 

moeizaam en langdurig proces om dezelfde rechten te krijgen als mannen. 

Doornink, Hazebroek & van Oosten (2015) gaan er van uit dat de oorsprong van geweld met 

name te vinden is genderrollen. Met genderrollen worden rollen bedoeld die mannen en 

vrouwen hebben op sociaal-cultureel gebied. Doordat deze rollen verschillend zijn voor 

mannen en vrouwen, vloeien daaruit ook verschillen voort in macht, gelijkheid, 

afhankelijkheid en verwachtingen omtrent gedrag (Daru, Mejdoubi, de Vaan & Visser, 2016). 

Vrouwen zijn fysiek kwetsbaarder dan mannen, maar sociaal-economisch ook minder 

zelfstandig. Door deze kwetsbaarheid ten opzichte van mannen bestaat er een ongelijke 

machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Deze ongelijke machtsverhouding heeft voor 
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stereotypering gezorgd over verwachtingspatronen van rollen van mannen en vrouwen in 

bijvoorbeeld het uitvoeren van betaalde arbeid, wat gezien kan worden als ‘typisch 

mannelijk’,  en zorg, ‘typisch vrouwelijk’ (Steketee, Römkens, Pels, Lünnemann, Smits van 

Waesberghe, Mak, Mejdoubi & Harthoorn, 2016). 

Geweld lijkt een gevolg te zijn van ongelijke machtsverhoudingen. Dat neemt niet weg dat 

geweld binnen huwelijken door zowel mannen als vrouwen gebruikt kan worden. Het geweld 

dat gebruikt wordt door mannen of vrouwen verschilt enorm in kwantiteit en kwaliteit 

(Dobash, Dobash, Wilson & Daly, 1992), wat ook weer aangeeft dat een vrouw vanwege 

ongelijke machtsverhoudingen te maken kan krijgen met ernstiger gevolgen van het geweld. 

Geweld dat mannen tegen vrouwen gebruiken is vaak aanhoudend en ernstig en komt voor in 

een context waarbij er sprake is van continue intimidatie en onderdrukking en is 

onlosmakelijk verbonden met pogingen de vrouw te domineren en controleren (Counts, 

Brown & Campbell, 1992).  

Machstongelijkheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van geweld, is te herleiden naar de 

geschiedenis waarin de vrouw ondergeschikt was aan de man. Maar waarom gebruikt dan 

niet elke man geweld? Niet op elk gezin hebben deze culturele tradities een (negatieve) 

invloed. Er kunnen meer oorzaken aangewezen worden voor het gebruik van geweld. 

Biologie 

Hebben de hersenen invloed op gewelddadig gedrag? Genen zijn slechts een klein deel van 

de identiteit van mensen, maar wel een belangrijk deel en kunnen voor een deel voorspellen 

of iemand groter risico loopt agressief gedrag te vertonen (DeWall & Way, 2014). DeWall & 

Way (2014) geven hierbij aan dat genen altijd een afhankelijkheidsrelatie met 

omgevingsfactoren hebben en in die zin dan ook begrepen en geïnterpreteerd moeten worden. 

Ook het testosteronniveau verschilt van man tot man en wordt als factor gezien die bepaalt 

hoe hoog het risico is op het plegen van geweld (Loue, 2000). Testosteron gehalte staat in 

verband met zowel verbaal als fysiek geweld, maar er is altijd interactie met andere factoren, 

zoals het opleidingsniveau, het gebruik van alcohol, etc. Hoger opgeleid zijn bijvoorbeeld, 

verlaagt het risico op geweld weer bij gelijke testosteronniveaus terwijl het gebruik van 

alcohol het risico op geweld juist vergroot (Soler, Vinayak & Quadagno, 2000). Genen op 

zichzelf kunnen dus niet leidend zijn in het voorspellen van partnergeweld.   

Psychologie 

Heeft de opvoeding invloed op gewelddadig gedrag in volwassen relaties? Kinderen die 
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getuige zijn van partnergeweld tussen hun ouders lopen verhoogd risico op het ontwikkelen 

van persoonlijkheidsstoornissen en dan met name een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis 

(Ireland & Smith, 2008). Volgens Dutton & White (2012) verhoogt een onveilige hechting 

tussen ouder en kind het risico op het plegen van partnergeweld door het kind wanneer het 

volwassen is geworden. Hechting in de kindertijd beïnvloedt het latere gedrag in intieme 

relaties. De manier van hechten in de kindertijd heeft gevolgen voor de hechtingsstijlen die 

ontwikkeld worden en een rol gaan spelen in volwassen relaties. Onveilige hechting kan 

leiden tot een borderline persoonlijkheidsstoornis en tot een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (Dutton & White, 2012). Borderline persoonlijkheidsstoornis wordt 

gekenmerkt door problemen met emotionele controle, storing in het denkvermogen en 

interpersoonlijke conflicten. Een volwassen borderline persoonlijkheidsstoornis kan gezien 

worden als een manifestatie van een hechtingsstoornis (Dutton & White, 2012). Dutton & 

Golant (2000) stellen dat geweld voortkomt uit jeugdtrauma’s. Door jeugdtrauma’s ontbreekt 

een gevoel van eigenwaarde. Daarbij kunnen onveillige hechting en voorbeelden van geweld 

bijdragen aan de ontwikkeling van een gewelddadige persoonlijkheid (Dutton & Golant, 

2000). Ook kan een psychopatische persoonlijkheid oorzaak zijn van het plegen van geweld. 

Psychopathie heeft overeenkomsten met de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Beide typen 

vertonen antisociaal gedrag en kenmerken zich door emotionele oppervlakkigheid en 

afwezigheid van schuldgevoelens. Psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis 

onderscheiden zich van elkaar doordat bij een antisociale persoonlijkheid de nadruk ligt op 

het antisociale gedrag en bij de psychopaat ligt de nadruk op de afwezigheid van 

schuldgevoelens (Hildebrand, 2004). Beide persoonlijkheden willen controle uitoefenen. 

Beide willen dat de ander doet wat hij wil, zonodig dwingt hij het af met geweld.  

Sociologie 

Komt partnergeweld in alle lagen van de bevolking voor? Door lage opleidingen en lage 

inkomens is het begrijpelijk dat mensen financiële druk ervaren en hierdoor meer te maken 

hebben met frustraties. Uit de factsheet van RoSa (2002), blijkt inderdaad dat mannen uit 

gezinnen met lage inkomens gefrustreerd kunnen raken door het gebrek aan financieën. 

Daarbij willen zij toch hun dominantie uiten en grijpen daarbij veelal naar geweld (RoSa, 

2002). Ook Soler, Vinayak & Quadagno, (2000) gaven aan dat hoger opgeleid zijn een factor 

is waardoor er minder geweld voorkomt en lager opgeleid zijn dan logischerwijs het risico op 

geweld vergroot. Daar tegenover staat de visie van Williams & Mickelson (2007) die stellen 

dat geweld niet per se voorkomt in gezinnen met lagere inkomens. Ook in gezinnen met 
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hogere inkomens komt geweld voor. Vrouwen met een hoger inkomen ervaren echter minder 

sociale steun, doordat zij niet gauw in hun netwerk om hulp zullen vragen. Deze vrouwen 

zijn eerder bang voor negatieve reacties en hebben veel last van de gevolgen van geweld 

(Williams & Mickelson, 2007). 

2.2 Vier vormen van geweld 

Er is veel onderzoek gedaan naar partnergeweld, maar een eenduidige definitie is lastig te 

formuleren. Verschillende onderzoekers maken verschillend onderscheid in vormen van 

partnergeweld. Een in onderzoek veel gebruikte indeling is de indeling van Johnson (2015), 

waarin vier vormen van partnergeweld worden onderscheiden: Coercive controlling violence 

(dwingend controlerend geweld); situational violence, of common couple violence 

(gezamenlijk partnergeweld); violent resistance (gewelddadig verzet); en separation-

instigated violence (door scheiding aangezet geweld) (Day & Bowen, 2015).  

Coercive controlling violence 

Coercive controlling violence gaat over een patroon van emotioneel geweld, intimidatie, 

dwang en het uitoefenen van controle dat over het algemeen gepaard gaat met aanhoudend en 

ernstig fysiek geweld. Deze vorm van geweld wordt omschreven als terroristische controle 

die mannen op hun vrouw uitoefenen waarbij niet alleen fysiek geweld gebruikt wordt, maar 

ook financiële achterstelling, bedreigingen, isolatie van vrienden en ander soort relaties en 

meer van deze soort taktieken om controle uit te oefenen (Johnson, 2008. pp. 481-484 ).  

Situational couple violence 

Bij situational couple violence gaat het om conflicten tussen partners die beginnen met 

argumenten over en weer en uitlopen tot geweld. Situational violence is de meest 

voorkomende vorm van geweld en wordt veelal veroorzaakt door stress en een gebrek aan 

communicatievaardigheden. Het geweld gaat niet gepaard met het willen hebben van de 

controle over de ander, maar gaat om conflicten die escaleren in geweld. Het geweld kan 

zowel fysiek als mentaal zijn. Bij mentaal gaat het om bijvoorbeeld vloeken en schelden en 

bij fysiek geweld variëert de ernst van het geweld van mild tot ernstig en van incidenteel tot 

frequent. Het geweld stopt veelal wanneer de relatie wordt beëindigd (Ibidem. pp. 485-487).  

Separation-instigated violence 

Separation-instigated violence is geweld dat ontstaat naar aanleiding van een scheiding Deze 

vorm van geweld wordt getriggerd doordat de scheiding als traumatisch ervaren wordt. Een 

voorbeeld hiervan is dat het huis plotseling leeg aangetroffen wordt wanneer een van de 
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partners thuiskomt uit het werk. De andere partner heeft spullen en de kinderen meegenomen 

in de tussentijd. Voor de scheiding was er geen spake van geweld. Het geweld wordt in de 

meeste gevallen gepleegd door de achterblijver en gaat gepaard met een gebrek aan 

psychologische controle. De geweldsvormen kunnen uiteenlopen van het gooien van objecten 

naar de ex-partner en eigendommen van de ex-partner vernielen tot bijvoorbeeld het inrijden 

op de auto van de ex-partner (Ibidem. Pp. 487-488).  

Violent resistance 

Violent resistance kan gezien worden als een vorm van geweld die ontstaat in reactie op 

coercive controlling violence. Deze vorm van geweld is een manier van zelfbescherming. 

Veel vrouwen ervaren dat zelfbescherming door het gebruik van geweld de situatie slechts 

erger maakt dan dat het ze beschermt tegen geweld. Zelfbescherming kan er toe leiden dat 

een vrouw haar man vermoordt (Ibidem. Pp. 484-485).  

Deze vierdeling is gemaakt, zodat vormen van geweld beter te plaatsen zijn voor bijvoorbeeld 

het familierecht en strafrecht, zodat er beter op ingespeeld kan worden. In rechtzaken over 

omgangsregelingen bijvoorbeeld is het goed een leidraad te hebben om te voorzien of het 

geweld zal toenemen of afnemen, zodat de meest juiste beslissingen genomen kunnen 

worden. Een kanttekening bij deze vierdeling wordt gezet door Brownridge, die aangeeft dat 

de vierdeling van pas komt bij het begrijpen van de sekseverschillen binnen partnergeweld, 

maar dat ook risicofactoren een rol spelen en een bijdrage kunnen leveren aan het begrijpen 

van partnergeweld en dus niet verwaarloosd mogen worden (Brownbridge, 2010). Voor dit 

onderzoek wordt de vierdeling van Johnsons gehanteerd, zodat de vormen van geweld die 

tijdens de dataverzameling en analyse naar voren komen, geduid kunnen worden. 

2.3 Uitingen van geweld 

Naast de hierboven beschreven typering van vormen van geweld, bestaan er ook voor 

uitingen van geweld verschillende indelingen. In het onderzoek van Römkens, de Jong & 

Harthoorn (2014), naar geweld tegen vrouwen in Europa in vergelijking met Nederland, 

worden er drie vormen van uitingen van (ex)partnergeweld onderscheiden. Namelijk: fysiek 

geweld; seksueel geweld; en geweld in de vorm van stalking. Met fysiek geweld wordt in dit 

vergelijkend onderzoek geweld bedoeld waarmee het slachtoffer lichamelijk beschadigd 

wordt door middel van slaan, schoppen, (poging tot) wurging, etcetera (Römkens, de Jong & 

Harthoorn, 2014). Volgens datzelfde onderzoek zijn 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen 

slachtoffer van fysiek geweld. Met seksueel geweld wordt in het onderzoek van Römkens, de 
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Jong & Harthoorn (2014) het afdwingen van seksuele handelingen en/of activiteiten onder 

bedreiging bedoeld. In Nederland zijn 660.000 vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. 

Stalking is een vrij ruime definitie waar verschillende invulling aan gegeven kan worden. Met 

geweld in de vorm van stalking kan worden bedoeld: e-mails, sms-berichten, brieven of 

kaarten versturen naar het slachtoffer met bedreigende of beledigende inhoud; telefoontjes 

plegen waarin of niks gezegd wordt of waarin het slachtoffer bedreigd wordt of beledigd; 

berichten over  het slachtoffer op internet plaatsen die aanstootgevend zijn of intieme 

privéfoto’s of video’s op internet plaatsen; het in de buurt rondhangen van het slachtoffer 

zonder legitieme reden of het slachtoffer volgen; of het vernielen of aantasten van 

eigendommen van het slachtoffer. Van de Nederlandse vrouwen zijn er 480.000 slachtoffer 

van geweld in de vorm van stalking door hun (ex)partner (Römkens, de Jong & Harthoorn, 

2014). 

Fysiek en mentaal geweld 

Ondanks deze uitgebreide uiteenzetting over verschillende uitingsvormen van geweld, wordt 

voor dit onderzoek de tweedeling fysiek en mentaal geweld gebruikt. Onder deze twee 

varianten van uitingsvormen kunnen namelijk heel goed de bovengenoemde vormen 

geschaard worden. Zo past stalking goed onder de noemer mentaal geweld en seksueel 

geweld onder de noemer fysiek geweld. Het is goed voor te stellen dat fysiek geweld ook 

mentaal sporen van beschadiging achterlaat en andersom. Toch wordt deze tweedeling 

aangehouden binnen dit onderzoek, zodat de ervaringen van vrouwen die met 

(ex)partnergeweld te maken hebben makkelijker geplaatst kunnen worden.  

Bij mentaal geweld kan binnen dit onderzoek gedacht worden aan vernedering, isolatie, 

kleineren, controle en/of macht uitoefenen door financiële afhankelijkheid te creëren, stalken, 

spullen kapot maken van het slachtoffer en allerlei andere vormen om het slachtoffer mentaal 

te schaden. Volgens onderzoek van Rivera, Zeoli & Sullivan (2012) naar aanbevelingen voor 

mediators die aan het familierecht verbonden zijn, wordt mentaal geweld als meer schadelijk 

ervaren dan fysiek geweld. 

Onder fysiek geweld valt binnen dit onderzoek zowel slaan en schoppen van het slachtoffer 

als seksueel geweld. Onder fysiek geweld worden alle vormen van het lichamelijk verwonden 

en aantasten van het lichaam van de ander verstaan. 
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2.4 Dader typologieën 

Holtzworth-Munroe & Stuart (1994), onderscheiden drie typen daders van partnergeweld. 

Om dit onderscheid te maken hebben zij een literatuurstudie uitgevoerd.  

Het eerste type dader gaat om mannen die geweld binnen de familie plegen. Dit type dader 

wordt de ‘Family only’ dader genoemd (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). Binnen deze 

groep wordt het minst ernstig geweld gepleegd en ook psychisch of seksueel geweld lijken 

deze mannen het minst te gebruiken in vergelijking met de andere typen. Het gebruik van 

geweld komt volgens Holtzworth-Munroe & Stuart (1994) bij dit type dader niet voort uit 

genetische bepaaldheid. Dit type dader stelt zich vooral afhankelijk van zijn vrouw op en 

heeft milde problemen op het gebied van sociale vaardigheden en dan met name binnen hun 

relatie. De sociale vaardigheden die nodig zijn om met de buitenwereld om te gaan zijn beter 

ontwikkeld. Door Holtzworth-Munroe & Stuart wordt gesteld dat hechtingsrelaties moeilijk 

zijn voor dit type dader. Ook stellen zij dat er lichte problemen zijn op het gebied van 

impulsiviteit bij dit type dader. Wanneer er een conflict is binnen de partnerrelatie kan angst 

voor verlating of afwijzing een rol spelen.  

Het tweede type dader wordt omschreven als een man die dysforisch is of borderline 

persoonlijkheidstrekken heeft (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). De genen spelen bij dit 

type dader een wat grotere rol dan het eerste type dader. Vooral mannen die mogelijk een 

borderline persoonlijkheidsstoornis hebben behoren tot dit type dader. Dit zijn vaak 

depressieve en emotionele mannen die in hun sociale en communicatieve vaardigheden 

onderontwikkeld zijn. Daarbij stellen zij zich afhankelijk op ten opzichte van hun partner. 

Het partnergeweld binnen deze groep is gemiddeld tot ernstig. Zij hebben psychische 

problemen en zijn vaak instabiel op emotioneel vlak. Veelal hebben zij last van 

verlatingsangst en tonen zich vijandig ten opzichte van vrouwen. Veel van deze mannen zijn 

als kind mishandeld.  

Het derde type dader wordt door Holtzworth-Munroe & Stuart (1994) omschreven als een 

man die antisociaal gedrag vertoont. Genetische bepaling speelt een grote rol bij dit type 

dader. Dit type dader wordt de gewelddadige antisociale dader genoemd. Dit type dader is 

nog agressiever, vertoont meer impulsief gedrag en is meer antisociaal in verhouding tot de 

andere typen. Vaak is er sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en 

psychopathische trekken. Deze mannen vertonen niet alleen gewelddadig gedrag richting 

familieleden, maar zijn ook gewelddadig richting de buitenwereld. Ook binnen deze groep 
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daders is er vaak sprake geweest van kindermishandeling en daarbij zijn deze daders als kind 

vaak getuige geweest van geweld tussen de ouders. Over het algemeen heeft deze groep een 

starre en conservatieve houding richting vrouwen (Holtzworth-Monroe & Stuart, 1994).  

Ander onderzoek typeert daders aan de hand van plegers van reactief geweld en plegers van 

proactief geweld (Ross & Babcock, 2009). Reactief geweld is ongepland, impulsief, vijandig, 

emotioneel en krachtig. Reactief geweld ontstaat in reactie op provocatie in aanwezigheid 

van grote opwinding en woede (Ibidem. P. 608). Proactief geweld onstaat zonder dat er 

sprake is van provocatie en in afwezigheid van woede. Proactief geweld wordt omschreven 

als koelbloedig, gepland en met voorbedachte rade. Deze vorm van geweld wordt gebruikt 

om de ander te intimideren of te domineren (Ibidem. P. 609). Binnen hun onderzoek naar 

reactief en proactief geweld, wordt er van uit gegaan dat persoonlijkheidsstoornissen een 

belangrijke oorzaak zijn van geweld. Een borderlinepersoonlijkheidsstoornis komt vooral 

voor onder mannen die reactief geweld gebruiken en een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis 

komt vooral voor onder mannen die proactief geweld gebruiken (Ross & Babcock, 2009). 

Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van het onderscheid in de drie typen daders zoals 

omschreven door Holtzworth-Munroe & Stuart (1994). Het onderscheid tussen reactief 

geweld en proactief geweld kan binnen het kader van de drie typen daders gezien worden. 

Met een kanttekening daarbij dat de twee onderzoeken gedrag dat bij een anti-sociale 

persoonlijkheidsstoornis hoort verschillend omschrijven. Het ene onderzoek gaat er namelijk 

vanuit dat bij de anti-sociale persoonlijkheid impulsief gedrag past, terwijl het andere 

onderzoek juist uit gaat van berekenend gedrag. Binnen dit onderzoek wordt dus uitgegaan 

van de driedeling in typen dader, maar daarbij ook van berekenend gedrag bij een anti-sociale 

persoonlijkheid. Deze keus wordt gemaakt, omdat het een groter onderscheid laat zien in 

gedrag van daders en daardoor zijn de ervaringen van de vrouwen beter te plaatsen binnen de 

analyse. 

2.5 Vooraf geformuleerde verwachtingen naar aanleiding van de literatuur 

Voorafgaand aan het veldonderzoek verwachtte ik dat vooral mannen die zich tijdens de 

relatie schuldig maakten aan coercive controlling violence, door zouden gaan met 

geweldpleging nadat de relatie verboken is. De literatuur over ex-partnergeweld laat namelijk 

zien, dat mannen die na de scheiding geweld tegen hun ex-vrouw blijven gebruiken, vooral 

de controle willen houden over hun ex-partner en willen blijven domineren. Deze mannen 

passen het best in het daderprofiel van de derde categorie, waar vooral de anti-sociale 
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persoonlijkheidsstoornis een rol speelt. Ook hierbij, zoals omschreven bij proactief 

geweldgebruikers, gebruiken mannen geweld om te domineren en intimideren, wat past bij de 

geweldsvorm coercive controlling violence en bij uitingen van ex-partnergeweld. 

Daarnaast verwachtte ik dat binnen dit onderzoek naar voren zou komen dat een aantal 

mannen geweld pleegt pas nadat de relatie is beëindigd. Een scheiding kan geweld triggeren 

en daarom verwachtte ik dat ook dat naar voren zou komen binnen dit onderzoek.  
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3. Wettelijk kader 

Een scheiding waarbij kinderen in het spel zijn bevindt zich in een juridisch kader en kan 

daar niet los van worden gezien. In dit onderzoek gaat het niet om de rol van de kinderen, 

maar om het contact tussen de vrouw met haar ex-partner, dat voortduurt vanwege de 

opgelegde omgangsregeling. Bij Stichting Zijweg, die om dit onderzoek had gevraagd, leeft 

de vrees dat in de praktijk van de omgangsregelingen het geweld na het verbreken van de 

relatie niet stopt. Omdat de omgang op meerdere manieren geregeld kan worden, afhankelijk 

van de juridische vorm waarin de partners een relatie hadden, is het als context om de 

ervaringen van de vrouwen met het contact met de ex na scheiding te kunnen plaatsen nodig 

om dat juridische kader te schetsen.  

3.1 Samenleven 

Moederschap en vaderschap 

De manier van samenleven is belangrijk omdat het onder andere uitmaakt wie de ouders zijn 

van een kind dat geboren wordt, met alle rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. Een 

vrouw krijgt het moederschap van nature wanneer een kind uit haar geboren wordt, maar  

daarnaast kan moederschap ook ontstaan doordat een vrouw een kind erkent, door 

vaststelling van het moederschap door een rechter en door adoptie (Michiels & Snijders, 

2015. p.53). Een man verkrijgt het vaderschap wanneer hij met de moeder van het kind 

getrouwd is, wanneer het kind wordt geboren of als hij op het moment van de geboorte een 

geregistreerd pasrtnerschap met de moeder heeft (Ibid. p.53). Daarnaast kan het vaderschap 

ook ontstaan doordat de man het kind erkent, door vaststelling van het vaderschap door een 

rechter en door adoptie (Ibid. p.54).  

Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen de ouders van het 

kind, dan is voor erkenning toestemming van de moeder nodig of vervangende toestemming 

van de rechter. Erkenning mag niet door een minderjarige jonger dan 16  jaar of wanneer er al 

twee ouders zijn (Ibid. p.55).  

Gezag en voogdij 

Minderjarigen staan onder gezag of voogdij (Ibid. p.55). Ouders die het gezag hebben over 

een kind hebben de plicht het kind te verzorgen en op te voeden. Daarnaast is een ouder met 

gezag de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dit houdt in dat deze ouder officiële 

handelingen mag verrichten namens het kind die het kind nog niet zelf mag verrichten. Ook 
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zijn de ouders met gezag wettelijk aansprakelijk voor het kind wanneer het jonger is dan 

veertien jaar (rijksoverheid.nl). In het geval van voogdij is de voogd ook verplicht er voor te 

zorgen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed. Een voogd hoeft dit niet zelf te doen, maar 

kan dit aan een instelling overlaten (rijksoverheid.nl).   

3.2 Het verbreken van de relatie 

Wanneer ouders van kinderen hun relatie verbreken kan dit op verschillende manieren. Zijn 

zij gehuwd, dan is er sprake van een echtscheiding. Bij een echtscheiding tussen ouders met 

gezag blijven beide ouders het gezag behouden. Ook wanneer de ouders samen hebben 

geleefd zonder dat zij getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hadden en uit 

elkaar gaan, maar wel beide gezag hadden, dan blijven zij dit gezag beide behouden 

(Michiels & Snijders, 2015, p.63). Het gezag kan door de rechter echter ook aan één van de 

ouders worden toegewezen als:  

“er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders”, of  “het 

in het belang van het kind noodzakelijk is” (Ibid. p. 63). 

Ouderschapsplan 

Sinds maart 2009 zijn ouders die uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen. 

Of zij nu getrouwd waren of niet (Ibid. p.2246 en p. 62). In dit ouderschapsplan worden 

afspraken opgenomen over de zorg- en opvoedtaken, hoe de omgang of het contact wordt 

gerealiseerd, de manier waarop ouders elkaar informeren over de kinderen en over de kosten 

van de opvoeding en de verdeling daarvan (Ibid. p. 2246).  

 

Ouders maken dus afspraken over de omgang met het kind. Omgangsregelingen en 

contactregelingen zijn termen waarmee deze afspraken worden geduid. Een omgangsregeling 

is de term voor een regeling voor omgang met het kind voor ouders zonder gezag. Een 

contact- en zorgregeling is de term voor een regeling voor ouders met gezag om omgang te 

hebben met het kind (Spruijt, 2014). In deze regeling worden afspraken gemaakt op het 

gebied van de zorg- en opvoedtaken, de hoofdverblijfplaats van het kind en over de wijze hoe 

belangrijke informatie wordt verschaft aan de andere ouder (Michiels & Snijders, 2015. 

p.64).  

 

Co-ouderschap 

In 2009 is de wet: bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (wodc.nl) in 
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werking getreden. In deze wet wordt tot uitgangspunt genomen dat een kind na scheiding 

recht heeft op omgang met en verzorging door beide ouders. Co-ouderschap houdt in dat 

beide ouders voor de kinderen zorgen. De kosten voor de kinderen, de opvoedtaken en 

zorgtaken worden op een gelijke manier verdeeld onder de ouders (echtscheiding-wijzer.nl). 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gelijkwaardig niet per definitie gelijk betekent.4 Het 

hoeft dus geen 50/50 verdeling van de tijd te zijn. Het co-ouderschap werkt alleen wanneer 

beide ouders voldoende aan het co-ouderschap meewerken. Vaak worden de afspraken 

omtrent het co-ouderschap opgenomen in het ouderschapsplan (Gecertificeerde mediators, 

2010-2015). 

 

Mediation 

Als ouders met elkaar niet makkelijk tot afspraken kunnen komen, kunnen zij daar hulp bij 

krijgen van een mediator. Mediation is een methode om conflicten op te lossen. Ouders 

kunnen onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator, hun conflicten oplossen 

(Brenninkmeijer, 2013).  

 

De rechter 

Wanneer ouders geen afspraken kunnen maken, dan zal de rechter een omgangsregeling 

opleggen. De rechter neemt vanuit het belang van het kind een beslissing (Michiels & 

Snijder, 2015 . p.46). Wanneer een ouder niet meewerkt aan de omgangsregeling kan er een 

sanctie worden opgelegd. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld geoordeeld dat er een 

ondertoezichtstelling mag worden opgelegd bij het niet naleven van een omgangsregeling.5  

 

Omgangshuis 

Wanneer ouders dusdanig in conflict zijn dat zij niet met elkaar geconfronteerd willen of 

kunnen worden, of wanneer er andere redenen zijn waardoor er begeleiding of toezicht nodig  

is bij contact tussen het kind en een van de ouders, dan bieden omgangshuizen hier een 

uitkomst. Ouders hoeven elkaar bij omgangshuizen niet te ontmoeten. (van Riemsdijk, 2013). 

Omgangshuizen werken samen met Humanitas (vrijwilligers worden door hen getraind en 

beschikbaar gesteld). De vrijwilliger kan kinderen naar de afgesproken plek brengen. Ouders 

                                                           
4 De Hoge Raad. ECLI:NL:HR:2010:BL7407. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2010:BL7407. Geraadpleegd op: 25 februari 

2016 
5 De Hoge Raad ECLI:NL:HR:2001:AB1009. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2001:AB1009. Geraadpleegd op: 8 mei 2017 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2010:BL7407
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2001:AB1009
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moeten zich vrijwillig melden bij Humanitas en ze moeten gemotiveerd zijn en willen 

meewerken. Na de begeleide omgang is het de bedoeling dat ouders zelfstandig verder 

kunnen. Het gaat hierbij om kinderen van 0 tot 12 jaar (Humanitas.nl). De begeleiding duurt 

3 tot maximaal 6 maanden. Daarna moeten ouders de omgangsregeling zelf voortzetten.   

 

3.3 De wettelijke regelgeving omtrent (ex)partnergeweld tegen vrouwen  

Er bestaan verschillende verdragen die vrouwen beschermen tegen (ex)partnergeweld. Dit 

deel geeft hier een beknopt overzicht van.  

 

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft tot doel burgers 

bescherming te bieden (wetten.overheid.nl). Zo bepaalt artikel 2 van het EVRM dat elk mens 

recht heeft op leven. Dit leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van 

het leven worden beroofd. Artikel 5 van het EVRM bepaalt dat elk mens recht heeft op 

veiligheid van zijn persoon. Het is de taak van de overheid te zorgen voor maatregelen die 

deze veiligheid waarborgt. Het EVRM en de artikelen 2 en 5 zijn niet perse op bescherming 

van vrouwen gericht, maar op bescherming van elke burger. Deze artikelen zijn uiteraard 

toepasbaar wanneer er sprake is van (ex)partnergeweld waarbijde veiligheid van de vrouw in 

het geding is.  

  

Nederlandse Grondwet 

In de Nederlandse Grondwet zijn de fundamenten voor de Nederlandse rechtsstaat gelegd. De 

Grondwet moet bescherming bieden tegen inmenging van de overheid (rijksoverheid.nl).  

Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat elk mens recht heeft op onaantastbaarheid van het 

lichaam (denederlandsegrondwet.nl). Ook dit  artikelen is niet per definitie gericht op de 

bescherming van vrouwen tegen (ex)partnergeweld, maar is in het geval van 

(ex)partnergeweld uiteraard van toepassing.  

 

Verdrag van Istanboel 

Door de Raad van Europa is op 11 mei 2011 het verdrag inzake het voorkomen en bestrijden 

van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in werking getreden. In Nederland is het 

wetsvoorstel over dit verdrag aangenomen en dit verdrag is op 1 maart 2016 in werking 

getreden (wetten.overheid.nl). Artikel 1 van het verdrag bevat onder andere de bepalingen dat 
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vrouwen moeten worden beschermd tegen alle vormen van geweld, waaronder huiselijk 

geweld. Het bevat ook de verplichting voor de verschillende lidtstaten om een allesomvattend 

kader op te zetten met beleid en maatregelen ter bescherming en ondersteuning van alle 

slachtoffers van geweld tegen vrouwen en beoogt  internationale samenwerking om huiselijk 

geweld tegen vrouwen uit te bannen (wetten.overheid.nl). De artikelen 33, 34, 35 en 36 gaan 

specifiek over het verbod op het plegen van psychologisch geweld, stalking, fysiek geweld en 

seksueel geweld (wetten.overheid.nl).  Wanneer er kinderen in het spel zijn en ouders 

besluiten uit elkaar te gaan dan is artikel 31 van toepassing wanneer er sprake was van 

partnergeweld: 

 

“Artikel 31. Voogdij, omgangsregeling en veiligheid 

• 1.De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bij de 

vaststelling van de voogdij en omgangsregeling voor de kinderen rekening wordt gehouden met 

gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag. 

• 2.De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de 

uitvoering van een omgangsregeling of de voogdij niet ten koste gaat van de rechten en de veiligheid 

van het slachtoffer of de kinderen” (wetten.overheid.nl) 

 

(ex)Partnergeweld en omgangs- en contactregelingen 

Volgens Clement, Pravda & Jaarsma, (2008) komt het voor dat het rechtssysteem wordt 

gebruikt als middel om invloed uit te kunnen blijven oefenen op het leven van de ex-partner. 

Logan (2004), schrijft dat ook in Amerika bewijs bestaat dat gewelddadige vaders het 

rechtssysteem soms gebruiken om via omgangsregelingen controle te blijven uitoefenen over 

hun ex-partners en hen te intimideren en lastig te vallen. Onderzoek van Hayes (2015), komt 

met eenzelfde resultaat. Hayes stelt dat gewelddadige mannen hun kinderen gebruiken als 

link tussen henzelf en hun ex-partner. De kinderen dienen als legale reden om contact te 

onderhouden met de moeder. Via deze weg kan de gewelddadige ex-partner controle houden 

en de vrouw intimideren en manipuleren. Hardesty, Khaw & Chung (2008) geven aan dat 

partnergeweld door kan gaan na een scheiding als er door de vader geen onderscheid gemaakt 

kan worden tussen de rol van ex-partner en vader. Vrouwen die tijdens hun relatie slachtoffer 

geweest zijn van partnergeweld, geven aan dat het geweld na de scheiding doorgaat doordat 

ex-partners bijvoorbeeld dreigen het leven van hun kinderen te schaden, hun kinderen slecht 

behandelen en moeders hun kinderen na een bezoekregeling niet terug geven (Rivera, Zeoli 

& Sullivan, 2012).  



 
28 

Uit onderzoek van Lamet en Wittebrood (2009), komt naar voren dat stalking, ook wel 

belaging genoemd, ervoor kan zorgen dat slachtoffers last krijgen van psychische en 

lichamelijke gevolgen. Slaaptekort, spanningshoofdpijn, angstgevoelens, overweldigende 

gevoelens van machteloosheid, gedachten aan suïcide en depressie. Ook ervaren slachtoffers 

van stalking/belaging volgens dit onderzoek een slechter sociaal functioneren dan de rest van 

de bevolking en komt drank- en drugsgebruik vaker voor bij deze slachtoffers. Het blijkt dat 

veel slachtoffers van stalking hun leefstijl hebben aangepast door veiligheidsmaatregelen toe 

te passen. Angst en depressie kunnen er voor zorgen dat het slachtoffer zich minder goed kan 

concentreren op het werk en daar kan last van ondervonden worden. Ook kan het wisselen 

van baan door verhuizing als veiligheidsmaatregel, negatieve financiële gevolgen hebben en 

kan de band met naasten en familie onder druk komen te staan, doordat stalken vaak ook 

familieleden van het slachtoffer betreft. De staatssescretaris van veiligheid en justitie stelt dat 

de rechter in zijn beoordeling rekening houdt met huiselijk geweld. (memorie van antwoord, 

2015). Er zijn namelijk vier redenen waarom omgangsregelingen of contactregelingen 

ontzegd kunnen worden. De vier redenen om een omgang- of contactregeling te ontzeggen 

zijn wanneer: 

a) “omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke 

ontwikkeling van het kind, of 

b) de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind 

kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, 

of 

c) het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren 

tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe 

persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of 

d) omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind (art. 

1:377a lid 3 onder a,b,c en d BW”  (Michiels & Snijders, 2014. p.88) 

 

De staatssecretaris van veiligheid en justitie geeft als voorbeeld een aantal uitspraken waarin 

een rechter bij de beoordeling rekening houdt met slachtoffers van huiselijk geweld. Uit deze 

uitspraken blijkt dat omgang wel kan worden ontzegd, maar wordt niet duidelijk gemaakt op 

welke manier dit de vrouw bescherming biedt. In een uitspraak van het Hof Den Haag wordt 

geoordeeld dat voor een periode van drie maanden brief contact en telefonisch contact moet 
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plaatsvinden om vervolgens het daadwerkelijke contact rustig te kunnen opbouwen.6 In deze 

zaak was sprake van huiselijk geweld. Biedt deze afkoelingsperiode van drie maanden de 

vrouw voldoende bescherming? Deze periode lijkt erg kort om te herstellen van de geleden 

mentale schade en het is ook maar de vraag of een gedragsverandering bij de man, die als 

randvoorwaarde zou moeten dienen om op een veilige manier het contact opnieuw aan te 

gaan, binnen drie maanden tot stand kan komen.  

In een andere zaak bij het Hof Amsterdam is er sprake van geweldpleging en huiselijk 

geweld. Het hof spreekt uit dat er ontzegging is voor omgang omdat de man zijn leven moest 

beteren maar hier nog geen blijk van had gegeven. De man kreeg namelijk een behandeling 

voor zijn agressieve gedrag, maar is hier uit zichzelf mee gestopt zonder dat deze 

behandeling afgerond was. Er wordt in deze zaak geen termijn op de ontzegging gezet, maar:  

“afgezien daarvan kan de man zich in geval van wijziging van omstandigheden opnieuw tot de rechter 

wenden”.7 

Zodra de man alsnog zijn behandeling afrondt kan hij zich weer tot de rechter wenden. Dit 

betekent dat de kans bestaat dat er toch omgang wordt uitgesproken. Ook al is de behandeling 

aangeslagen, dan nog is de vraag of het contact tussen de man en de vrouw zonder geweld zal 

verlopen, mochten zij met elkaar geconfronteerd worden. Wie overtuigt de vrouw ervan dat 

zij veilig is in de buurt van de man, nadat zij jarenlang zijn slachtoffer is geweest? De 

slachtoffers van huiselijk geweld krijgen dan toch niet de bescherming die beoogt wordt met 

artikel 31 in het Verdrag van Istanboel.  

Er zijn dus redenen waarom omgang ontzegd kan worden waardoor een vrouw beschermd 

wordt tegen geweld, maar biedt een ontzegging voor omgang tussen vader en kind vrouwen 

voldoende bescherming? Uit de uitspraken van het Hof Den Haag en het Hof Amsterdam, 

zoals eerder beschreven, blijkt niet per definitie dat de ontzeggingsgronden vrouwen 

voldoende bescherming bieden. Daarbij blijkt uit onderzoek naar familierecht en huiselijk 

geweld dat er in Nederland geen onderzoek is verricht naar hoe de Raad voor de 

Kinderbescherming en rechters invulling geven aan het belang van het kind wanneer er 

sprake is van geweld tussen de ouders of tegen een van de ouders door de andere ouder 

(Lünnemann, de Boer & Drost, 2008). Het opstellen van een ouderschapsplan gebeurt over 

                                                           
6 Hof Den Haag. ECLI:NL:GHDHA:2013:4496. 2013. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4496. Geraadpleegd op 20 februari 

2016 
7 Hof Amsterdam. ECLI:NL:GHAMS:2011:BP0950. 2011. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BP0950. Geraadpleegd op 25 

februari 2016 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4496
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BP0950
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het algemeen in redelijk overleg tussen de ouders wanneer er geen sprake was van geweld 

tijdens de relatie. In het wetsvoorstel ‘bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 

scheiding’, is rondom het ouderschapsplan niet uitgewerkt hoe de veiligheid van kind en 

verzorgende ouder gewaarborgd wordt (Lünnemann, de Boer & Drost, 2008). Er bestaan dus 

allerelei regelingen om zorgvuldig te kunnen scheiden en om beschermd te zijn tegen geweld, 

maar werkt dit ook in de praktijk voor vrouwen? 

3.4 Conclusie 

De internationale verdragen en wetten beogen dat een vrouw van geweld gevrijwaard wordt. 

De wet in Nederland is gericht op het belang van kinderen dat gedefinieerd wordt als het 

hebben van de een relatie met de vader. Internationale verdragen zeggen dat een vrouw 

beschermd moet worden tegen geweld. Het Istanboel Verdrag maakt dat erg concreet als het 

gaat om omgangsregelingen en vormen van geweld. De Nederlandse wet lijkt meer gericht te 

zijn op het belang van kinderen om contact te hebben met de vader. Ook al geeft de 

staatssecretaris van veiligheid en justitie aan dat de Nederlandse wet rekening houdt met 

vrouwen die met partnergeweld te maken hebben gehad wanneer er bekeken moet worden 

welke omgangsregeling gepast is, dan toch zijn er aanwijzingen dat vrouwen misschien in de 

praktijk niet voldoende beschermd worden tegen geweld. De maatregelen die genomen 

worden ten aanzien van het geweld en de omgangsregeling zijn blijkbaar maar van beperkte 

duur. Wet- en regelgeving vloeit voort uit onder andere verdragen, maar het lijkt of juist de 

wet- en regelgeving omtrent omgangsregelingen en verdragen verschuiven van een verbod op 

partnergeweld, naar een belang van een kind om contact te hebben met beide ouders. Het een 

lijkt dus niet samen te gaan met het ander in Nederland.  
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4. Methode 

Het onderzoek is een kwalitatief empirisch onderzoek. Door middel van interviews zijn de 

ervaringen van verschillende slachtoffers van partnergeweld in kaart gebracht. Hierbij is 

aanvullend gebruik gemaakt van literatuuronderzoek.  

4.1 Dataverzameling 

Aan de hand van de literatuur is er een topiclist opgesteld (zie bijlage 2). Deze topiclist bevat 

onderwerpen en thema’s die aan bod moesten komen in de interviews en heeft zodoende 

gediend als leidraad bij de interviews, zodat er vragen gesteld werden die alle informatie naar 

voren haalden die relevant is voor het onderzoek. 

De respondenten zijn via drie kanalen geworven. Een van de bestuursleden kon respondenten 

aanreiken uit haar eigen persoonlijke netwerk. Deze respondenten zijn niet bij de stichting 

aangesloten. Een aantal respondenten is betrokken als vrijwilliger bij de stichting en het 

grootste deel van de respondenten is geworven via een advertentie op facebook (zie bijlage 1) 

en op de website van stichting Zijweg. Binnen een tijdsbestek van drie dagen zijn hier meer 

dan twintig reacties op binnengekomen, waaruit uiteindelijk een selectie van 15 vrouwen is 

overgebleven. De contactgegevens van de respondenten zijn verstrekt door de stichting, 

waarna de interviews zijn ingepland. Mogelijk is er door deze manier van werving een selecte 

groep respondenten benaderd en had deze groep groter en meer divers kunnen zijn als er 

buiten de stichting om naar respondenten was gezocht. In eerste instantie leek dit een snelle 

en bruikbare manier om met respondenten in contact te komen. Na alle interviews afgenomen 

te hebben lijkt het erop dat het toch sturing heeft gegeven aan de informatie die de interviews 

opleverde. Elke respondent heeft het thema narcisme genoemd, zonder dat daar om gevraagd 

werd tijdens de interviews. De vrouwen lijken op de oproep voor het interview gereageerd te 

hebben vanuit het idee dat het onderzoek te maken zou hebben met mannen met een 

narcistische persoonlijkheidsstoornis. De stichting geeft veel aandacht aan het onderwerp 

narcisme op haar internetsite, wellicht is dat de reden waarom het onderzoek in verband 

gebracht werd met het thema narcisme.   

Vanuit het oogpunt een vertrouwde situatie te creeren, waarin de ervaringen openlijk 

besproken konden worden, zijn alle respondenten hun thuisadres bezocht en geïnterviewd.  

De respondenten waren open over hun privésituaties wat betreft hun ervaren geweld. De 

topiclijst werd bij de hand gehouden, maar was zelden nodig. De respondenten hadden over 
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het algemeen slechts een openingsvraag nodig als aanzet, waarna ze verder open hun verhaal 

deden, waarbij de onderwerpen vanzelf aan bod kwamen. 

Er zijn vijftien diepte-interviews afgenomen onder vrouwen die te maken hebben gehad met 

partnergeweld en die, na het verbreken van de relatie, nog steeds te maken hebben met hun 

ex-partner doordat er kinderen bij betrokken zijn. Deze interviews hebben de gemiddelde 

duur van een uur en drie kwartier.  

Om de interviews te transcriberen is gebruik gemaakt van het computerprogramma 

otranscribe (otranscribe.com).  

4.2 Analyse 

Coderen aan de hand van de topiclist 

Voor het coderen van de verschillende teksten is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Atlas.ti. In eerste plaats werden de onderzoeksgegevens geordend. In dit 

geval zijn dat alle uitgeschreven interviews. Het ordenen van de transcripten gebeurde aan de 

hand van codering met codes die gebaseerd zijn op de topiclist. Elk transcript werd 

doorgelezen en in fragmenten opgedeeld. Dit houdt in dat elk fragment dat relevant lijkt voor 

een specifiek topic een code krijgt. Deze code is een samenvattende tekst van het fragment. 

Er is nauwkeurig gekeken waar elk fragment over gaat en wat er precies gebeurt in het 

fragment. In deze fase van de analyse werden de transcripten gelezen met belangrijke 

concepten uit de topiclijst bij de hand. Werd er in de tekst op een dergelijk concept gestuit 

dan kreeg het fragment de code van het concept toegekend. Dit zijn constructed codes 

(Boeije, 2005). Vervolgens zijn de interviews weer gelezen, zonder de topiclist en zonder de 

codes om te ontdekken wat er naar voren is gekomen buiten de theorie en topics om. Deze 

onderwerpen zijn gecodeerd onder de familienaam ‘nieuwe inzichten’.  

 

Axiaal coderen 

Vervolgens werd bekeken welke codes bij elkaar horen om inzichtelijk te maken welke 

informatie overeenkomt tussen fragmenten onder verschillende codes. Vanuit concepten en 

omschrijvingen uit het theoretisch kader werden er categorieën onderscheiden waaronder de 

codes die bij elkaar horen geplaatst werden. Zo nodig werden en codes gesplitst, 

samengevoegd of verwijderd (zie bijlage 3 voor het volledige overzicht van codes en 

bijbehorende families).  
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4.3 Validiteit en betrouwbaarheid 

Door voor een veilige sfeer te zorgen tijdens de interviews, konden er open en eerlijke 

antwoorden gegeven worden door de respondenten. Dit is belangrijk voor de interne 

validiteit, waarbij het belangrijk is dat de antwoorden van de respondenten werkelijk hun 

ervaring weergeven (Evers, 2007). De uitgeschreven interviews zijn niet ter controle 

teruggestuurd naar de respondenten, zodat zij hun woorden konden nalezen en eventueel 

konden bijstellen. Was dit wel gedaan, dan had dit kunnen bijdragen aan de betrouwbaarheid 

van het onderzoek.  

De uitvoering van het onderzoek en de resultaten zijn in lijn met het oorspronkelijke doel van 

het onderzoek. Elk hoofdstuk is steeds geschreven vanuit de voorgenomen doelstelling en 

met de hoofdvraag in het achterhoofd. Ook is er steeds overleg geweest tussen mij en mijn 

begeleidster, zodat er bijgestuurd kon worden als ik toch dreigde af te dwalen. Ook door 

steeds het proces te bespreken, werd er stil gestaan bij de genomen stappen en kon er 

gereflecteerd worden op het proces. Dit heeft bijgedragen aan het op koers blijven met het 

proces en het doel niet uit het oog te verliezen.   

In het methodenhoofdstuk is een uitgebreide weergave te vinden van hoe het 

onderzoeksproces is verlopen. Door deze uitgebreide weergave kan het onderzoek nagelopen 

worden en worden herhaald door andere onderzoekers (Maso & Smaling, 2004). Ook zijn 

alle interviews letterlijk getranscribeerd, waardoor er dicht bij de uitspraken gebleven kon 

worden van de respondenten. Om de lezer een duidelijk beeld te geven van de ervaringen van 

de respondenten zijn ook letterlijke citaten opgenomen.   
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5. Resultaten 

5.1 Het geweld tijdens de relatie  

Hoe hebben de respondenten het geweld in hun relatie ervaren? In het theoretisch gedeelte 

van dit onderzoek zijn vier vormen van geweld onderscheiden en drie dadertypes. Daarbij is 

dit onderzoek gestart vanuit de verwachting dat er met name sprake zal zijn van ex-partner 

geweld, wanneer er tijdens de relatie sprake is geweest van coercive controlling violence. Bij 

coercive controlling violence willen mannen controle hebben over hun vrouw en hen 

domineren en ex-partnergeweld bestaat uit het controle willen blijven uitoefenen na de 

scheiding. Komt de ervaring overeen met deze verwachting? Van de vijftien geïnterviewde 

vrouwen zijn er twee vrouwen waarvan op grond van de ervaringen die zij vertelden, 

vermoed kan worden dat zij slachtoffer zijn geweest van coercive controlling violence in hun 

relatie. Zij werden in hun relatie geïntimideerd, er werd controle uitgeoefend door de man 

door middel van geestelijk, fysiek en seksueel geweld en er was sprake van dwang en 

emotioneel geweld. De ervaringen van de andere vrouwen zijn lastiger te karakteriseren. 

Naast coercive controlling violence, zou er volgens het theoretisch deel sprake kunnen zijn 

van situational couple violence en separation instigated violence. Een van de vrouwen spreekt 

over ervaringen met geweld die overeenkomen met situational couple violence. De 

ervaringen met geweld van de andere geïnterviewde vrouwen komen niet overeen met 

bovengenoemde vormen van geweld. Om deze reden is de typologie van de vormen van 

geweld, zoals besproken in het theoretisch gedeelte, losgelaten. Een tweedeling tussen fysiek 

geweld en geestelijk geweld blijkt beter te passen bij de gevonden resultaten al zal, waar 

relevant, naar de in het theoretisch kader benoemde typologien worden verwezen.  

Fysiek geweld 

Zoals gezegd hebben twee van de vijftien vrouwen coecrive controlling violence ervaren in 

hun relatie. Coercive controlling violence gaat over een patroon van emotioneel geweld, 

intimidatie, dwang en het uitoefenen van controle dat over het algemeen gepaard gaat met 

aanhoudend en ernstig fysiek geweld. Naast fysiek geweld, vindt er ook financiële 

achterstelling plaats, bedreigingen, isolatie van vrienden en meer taktieken die zorgen voor 

isolatie van de vrouw. Dit alles zodat de man optimale controle heeft over de vrouw. Volgens 

de literatuur gebruiken vooral personen die gekenmerkt kunnen worden als psychopaat en 

antisociaal dit type geweld, ter intimidatie en verkrijging van controle.  
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Een van de twee vrouwen vertelt dat het geweld er in het begin van de relatie insloop door 

middel van neerbuigende en kleinerende opmerkingen die steeds verder gingen: 

“het was ook altijd, ja jij kunt niks zonder mij en ja en zonder mij ben je niks waard 

[...] 

“En toen zei m'n ex gewoon goh gaat hij [hun zoontje] nou op jou lijken? Dat zal toch niet?, ik zeg ja 

wat maakt dat nou uit. Hij zegt nou moet je niet lachen, jouw DNA moet uitgeroeid worden en dan 

gaat hij straks ook nog op jou lijken, dan komt er dus ook niks van dat jong terecht”. (interview 12) 

 

Gedurende de relatie breidde het geweld zich uit naar fysiek en seksueel geweld. In eerste 

instantie begon de man commentaar te geven op wat hij vond dat de vrouw niet goed deed. 

Dit maakte hij duidelijk door kleinerende en neerbuigende opmerkingen te maken en later 

ook door tegen haar te schreeuwen, ook in aanwezigheid van de kinderen. Dit is voor de 

vrouw reden geweest zich zo veel mogelijk naar de wensen van haar man te schikken. Zo kon 

de vrouw het schreeuwen van de man waar de kinderen bij waren beperken. Ook op seksueel 

gebied  had de man wensen waar de vrouw niet aan mee wilde werken. Ook hier schikte de 

vrouw zich naar de wensen van de haar man aangezien dit volgens haar draaglijker was dan 

weerstand bieden: 

 

“dan liet ik hem zijn gang gaan want dan had ik kans dat ik de rest van de week enigszins met rust 

gelaten werd. Dan moest ik nog wel seks hebben maar was het allemaal niet het agressieve en de 

dingen die ik niet wilde” (interview 12) 

 

Zowel het geestelijke als fysieke geweld wordt door de man gebruikt om controle uit te 

oefenen over de vrouw. Het geweld gaat gepaard met dwang. De geïnterviewde vrouw 

ontdekt gaandeweg dat zij niet haar mans enige slachtoffer is: 

 

“en toen zei 'ie weet je nog toen ik toen en toen ben weggegaan met eh, ik zeg ja, ja toen heb ik een 

meisje van 16 verkracht” (interview 12) 

 

Dat brengt bij haar een bewustwordingsproces op gang: 

“En dat was het eerste moment dat ik dacht van goh, dat is een wildvreemd meisje, die kan dus niks 

verkeerds gedaan hebben. En daar doe je hetzelfde bij als wat je bij mij doet, dus bèn ik dan wel zo 

fout” (interview 12) 

 

De man heeft waarschijnlijk ook zijn kinderen seksueel misbruikt. Dat komt aan het licht 

door het gedrag van de kinderen: 
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“[En toen] betrapte hij, m'n partner,dat de oudste de jongste aanrandde. En toen vertelde hij: dat heb 

ik van pap geleerd” (interview 12) 

 

Een ander interview waarbij in de relatie vermoedelijk sprake is geweest van coercive 

controlling violence, gaat ook over een vrouw die te maken heeft gehad met een man die een 

stoornis laat zien op seksueel gebied. Steeds als het geweld voorbij is begint de man te huilen 

en aan te geven hoeveel het hem spijt. Dat roept bij de vrouw medelijden op. De man belooft 

ook steeds hulp te zoeken en de vrouw wil dit graag geloven. Ook geeft zij te kennen dat ze 

zich ervoor schaamde om met haar verhaal naar buiten te treden. Uiteindelijk heeft de vrouw 

haar schaamte aan de kant kunnen zetten en is met het wijkteam gaan praten over wat er thuis 

met haar gebeurde. Het wijkteam adviseert haar op een andere kamer te gaan slapen met de 

deur op slot, zodat haar man haar ’s nachts geen seksueel geweld kan aandoen:   

“Ja maanden, ja ja eerst was het zeg maar 1 keer in de week of zo, maar het werd steeds vaker tot 

elke avond aan toe ja en ik was de volgende dag was ik gewoon echt helemaal op want ik had 's 

nachts niet geslapen natuurlijk, we hadden ja en dan had ik altijd de zorg nog voor de 2 kinderen dus 

ik kon het echt niet meer opbrengen. Uiteindelijk heb ik het aan het wijkteam verteld en aan mijn 

moeder want ik durfde er ook niet over te praten want ja het was meer de schaamte zeg maar“ 

 

De vrouw verdenkt haar man er van ook haar dochtertje seksueel te misbruiken. Dit 

vermoeden zorgt er voor dat de vrouw beseft dat de relatie moet stoppen, zowel voor haar 

eigen veiligheid als die van haar kinderen: 

 

 „normaal als ik de kinderen hoor 's nachts dan sta ik altijd op, maar de eerste keer toen ik haar 

hoorde huilen, ben ik opgestaan en toen was hij daar al in die slaapkamer en eh ze had geen luier aan 

en dat ik dacht van alle verzorgingsspullen liggen bij mij in de kamer, dus in principe had hij daar 

niks te zoeken met haar met haar luier af en nog  had ik er niks bij gedacht, dat ik dacht van nou het 

zal wel. En de tweede keer toen weer terwijl ik bezig was met haar luier, terwijl, ja toen had ik echt 

zoiets van ja, nou ga je echt eh, nee“ (interview 15) 

Naast de vormen van coercive controlling violence die tijdens de interviews naar voren zijn 

gekomen, zijn er ook voorbeelden van geweld ter sprake gekomen die meer getypeerd 

kunnen worden als situational couple violence. Één van de geïnterviewde vrouwen beschreef 

hoe de gokverslaving van haar ex-partner aanledeiding vormde voor conflicten, dat zich ook 

uitte in fysiek geweld:  

  

“Maar het idee dat ik alle beetjes van mijn eigen geld eh daaraan had besteed en hij het 's avonds 

gewoon weer glashard ergens de kast in douwde, nou het werd gewoon donker voor mijn ogen na 
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zoveel jaar. […]en eh nou toen eh ben ik naar beneden gegaan, ik zeg: wat doe jij hier, ik wil jou hier 

gewoon niet hebben. Jaaa, zeg 'ie je kan wel als een soort Hitler tegenover me staan, maar daar doe 

ik helemaal niks mee. Ik eet gewoon lekker m'n bord eten en je bekijkt het maar. Nou, toen werd het 

zwart voor m'n ogen. Ik zei: ik wil dat je nu weggaat, òf je geeft al je creditcards en je passen aan mij 

òf je vertrekt nu, ik wil dit niet. En eh nou toen ging 'ie natuurlijk in verweer en van het een kwam het 

ander  en eh voor je het weet lag alles op de grond en kapot en ook nog werd ik op de grond 

gesmeten, ik had later gekneusde ribben, toen heeft 'ie heel hard in m'n hand gebeten tot bloedens toe. 

Dus het werd gewoon een enorme ordinaire vechtpartij” (interview 6) 

 

Ook in een tweetal andere interviews kwamen voorbeelden naar voren die getypeerd kunnen 

worden als situaties waarin sprake is van situational couple violence. Een voorbeeld is een 

vrouw, wiens man volgens haar niet goed kon omgaan met verantwoordelijkheid: 

 „toen onze zoon geboren werd, toen eigenlijk al heel snel werd het gewoon slechter, ik merkte dat hij 

heel erg schrok van überhaupt het het, hij wilde heel graag een kind, maar hij schrok heel erg van de 

verantwoordelijkheid toen het 1 keer zover was“  (interview 5) 

Zijn frustratie over wat hem allemaal aangedaan wordt, zoals een zware werkdag, reageert hij 

af in geweld tegen haar. Soms is zelfs niet duidelijk wat zijn ongenoegen heeft opgewekt: 

„ik krijg gewoon een volle vuist in mijn gezicht en ik wist echt niet waarom tot op de dag van vandaag 

niet en ons kind was daar gewoon bij,  

[...] 

enne ja heel vaak was de aanleiding, het eten was niet goed of hij had echt zo'n loopje weet je, hij hij 

moest altijd ver rijden voor z'n klussen, ja en dan kwam 'ie binnen 's avonds en dan liep 'ie binnen en 

dan merkte je al aan de manier waarop de sleutel omgedraaid werd dat 'ie pisst off was en als er 

maar iets verkeerd ging pakte 'ie zo de hele tafel en dan gooide 'ie de hele tafel zo over onze zoon en 

mij“ (interview 5) 

Een andere vrouw vertelt dat haar man extreem jaloers was. Hij uit kritiek op haar kleding. 

Ook controleert de man de telefoon van de vrouw en stelt suggestieve vragen wanneer zij 

naar haar werk gaat en hij bang is dat de vrouw daar andere mannen ontmoet:  

 „We werkten destijds ook samen, toen ben ik naar een andere baan gegaan en dan was het van: nou 

er zitten vast hele leuke jongens, dan kwam de jaloezie weer, dus daar weer over over lopen zeuren en 

dat was heel naar“ (interview 4) 

De man ging volgens de vrouw ook regelmatig door het lint als bijvoorbeeld het huis niet 

genoeg opgeruimd was. De vrouw reageert daar op door zoveel mogelijk te proberen het 

huishouden op orde te houden en alles naar wens van de man te doen. Een woedeuitbarsting 

kon zich bij de man zowel in geestelijk geweld als in fysiek geweld uiten. Zo heeft de man 
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gedreigd de vrouw te vermoorden, maar op een ander moment is het voorgekomen dat de 

man de pols van de vrouw heeft gebroken:  

„op een gegeven moment kwam 'ie ook in de modus dat ik gewoon voordat hij thuis kwam, had ik het 

hele huis schoon en dan ging ik kijken of alles recht stond en dan had ik alles goed zoals hij dat wilde 

en dan nog was het niet goed genoeg, want dan stond de tafel nog niet recht genoeg of dan, nou en 

dan flipte die“ (interview 4) 

 

Geestelijk geweld 

In andere gevallen kwam het niet tot fysiek geweld, maar dreigden de mannen wel met 

geweld. Een vrouw was getrouwd met een Indiase man. Al vanaf het begin van de relatie zijn 

de man en de vrouw druk met het regelen van een verblijfsvergunning voor de man. Doordat 

hij nog geen verblijfsvergunning had en ook de taal nog niet sprak was de man sterk 

afhankelijk van de vrouw: 

“het gehele huishouden en de gehele opvoeding, kwam thuis op mij neer wat het dus heel zwaar 

maakte, maar ook dat wat hij deed, kon alleen maar gebeuren op mijn aansturing. Dus ik moest hem a  

ik moest hem ook verzorgen als zijnde eigenlijk een derde kind, maar b als het ging om contacten met 

de kinderen dan moest ik hem dus leren hoe 'ie dat  moest aanpakken en hoe die op de juiste manier 

grenzen aan moest geven”(interview 3) 

De man gaf de vrouw voortdurend commentaar op haar koken, uitgaven en andere 

huishoudelijke zaken. De man uit zijn onvrede ook door met spullen en servies te gooien. De 

vrouw is erg bang voor deze uitbarstingen en blijft daarom haar best doen de man tevreden te 

stellen. Wanneer zij over scheiden begint, manipuleert hij haar: 

Ik heb het wel eens over scheiding gehad en dan werd 'ie altijd dramatisch en ehh zonder jou kan ik 

niet leven en dat kan je niet doen, want dan ga ik zelfmoord plegen en ehh en ook ehh en ik trapte 

daar heel vaak in hè, ik geloofde die manipulatie ehh dus ehh en wat hij ook altijd zei: “als jij gaat 

scheiden, ga ik ervoor zorgen dat jij nooit meer je kinderen ziet”. En daar was ik echt bang voor” 

Zijn verbale agressie verklaart hij uit zijn jeugd: 

“al vanaf dat 'ie drie jaar was al geslagen is door zijn vader met een riem en eh heel erg gestoord” 

(interview 3) 

 

Tot slot zijn er vrouwen, die vooral te maken hebben gehad met scheldpartijen en geestelijk 

geweld. Een vrouw geeft aan dat zij stelselmatig gekleineerd en vernederd werd. De man 

schold haar uit zonder dat er een duidelijke aanleiding voor is : 

“Toen ik net zwanger was. Dat ie eh zei van nou daar komt die olifant weer aan, of vies vet varken 
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[...] 

Enne niemand vindt je aardig, je bent te dik en lelijk, hysterisch, vreselijk labiel, slecht, slechte 

moeder, slecht mens” (interview 1) 

Ook een andere vrouw werd gekleineerd door haar man. Hij schold haar uit, al dan niet in het 

bijzijn van de kinderen, maar ook leverde de man voortdurend commentaar op het 

huishouden van de vrouw. De vrouw geeft aan dat ze het leven als erg krampachtig en zwaar 

ervoer, omdat het voor een groot deel in het teken stond van de man tevreden houden: 

„zijn vader overleed na een kort ziekbed, hij had al een kort lontje maar toen was er helemaal geen 

lontje meer en toen werd de sfeer ook grimmiger in huis, het was gewoon echt niet leuk meer. Het was 

zelfs zo dat hij liet horen door de telefoon over te laten gaan wanneer hij dan uit zijn werk kwam naar 

huis. En als ik dan thuis was dan pakte ik op dat moment de stofzuiger, ik gaf de kinderen de taak om 

op te ruimen in huis.. 

[...] 

Want als 'ie maar een klein stofwolkje zag of weet ik veel wat, dan ontplofte 'ie. Ja het was eigenlijk 

niet te harden. 

I: Nee, wat deed 'ie als 'ie ontplofte 

R:Schreeuwen, schreeuwend vertellen dat 'ie dat we een klote huishouden hadden en dat dat allemaal 

door mij kwam, dat ik een grote egoïst was omdat ik voor een studie gekozen had waar hij niet achter 

stond, dat ik alleen maar aan mezelf dacht“ (interview 14) 

Een andere vrouw werd door haar man gekleineerd, maar ook doodgezwegen. De vrouw 

ervoer dit als straf en het hele gezin ondervond de gevolgen van de gespannen sfeer die dit 

met zich mee bracht. Ook daar heeft de vrouw zodanig last van gehad dat zij het negeren 

ervoer als geweld dat haar werd aangedaan:  

„nou ja hè want dan zit je bv ook gewoon aan tafel, nou je werd gewoon dood gezwegen want nou ja 

een escalatie kreeg je altijd de silent treatment dus dan werd er gewoon dagen of soms weken soms 

maanden niet met je ge.... dan wist ik dan was er geen afscheid genomen en we hebben 4 maanden 

niks gezegd, alleen hij belde voor mijn zoon daar sprak hij dan mee, voor de rest niet met mij nee 

want ik had nog steeds een straf al weet ik niet eens waarvoor“ (interview 8) 

Ook andere vrouwen vertellen genegeerd te zijn door hun partner en dat als vorm van geweld 

te hebben ervaren. Zo vertelt een vrouw dat zij en haar toenmalige man besloten hadden hun 

kind geen doopnaam te geven toen zij in verwachting was. Toen hun zoon eenmaal geboren 

was is de man hem gaan aangeven bij het gemeentehuis. Zonder toestemming van de vrouw 

heeft de man hun zoon twee doopnamen gegeven:  
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„Toen onze zoon geboren is, wij hadden besloten dat er geen doopnaam gegeven zou worden en toen 

is 'ie hem aan gaan geven toen die net geboren was en toen heeft 'ie er 2 doopnamen bij gegeven 

zonder mijn toestemming“  (interview 10) 

Een andere vrouw vertelt dat haar ex-partner tijdens de relatie geen rekening met haar 

gehouden heeft en voelde zich niet menswaardig behandeld:  

“dat zit hem in dingen als dat je op vrijdag op je vrije dag het hele huis aan de kant brengt en dat 'ie 

dan thuis komt en hij neemt de honden mee naar het bos en dan komt 'ie gewoon met die smerige 

honden met z'n grote stampers kwam het huis binnen gesjouwd even later. Ik zeg: doe nou die 

schoenen en laat die honden, spuit ze effe af en laat ze effe buiten opdrogen en doe effe die schoenen 

buiten. Ja, het wordt toch weer vuil. Weet je, zo respectloos werd er gewoon omgegaan met, en eh 

alsof ik niks te doen had verder dan de hele dag maar lopen poetsen” (interview 11) 

Vooral rondom de zwangerschap, wanneer er meer van de man gevraagd wordt qua zorg voor 

de vrouw, voelt een aantal vrouwen zich in de steek gelaten: 

„we konden aan 2 kanten bij ons huis komen met de auto en de ene kant moest je 2 poorten 

openmaken, een poort aan de weg en nog een eigen poort, dus dan moest je de auto met alarmlichten 

neerzetten op de straat en dan moest je die poort opendoen […] hij kwam zelf niet op het idee om te 

zeggen van joh, zet jij de auto maar aan de andere kant van het huis neer dan dan zorg ik wel dat ik 

mijn auto door die poorten doe weet je wel, dus ik moest uitstappen met m'n dikke buik en die poort 

opendoen en dan weer in de auto“ (interview 13) 

Ook uit een volgend interview blijkt dat de vrouw zich bijna overspannen voelt wanneer zij 

er alleen voor komt te staan in het huishouden en in de zorg voor hun pas geboren dochter. 

Zij raakt overbelast:  

 „de relatie werd  steeds slechter, hij stak geen poot uit, wilde van alles en ik zei wel je ziet toch dat ik 

amper tijd heb voor mezelf, amper tijd om te douchen.  

[…] 

Hij begreep ook helemaal niks, 's nachts bewust blijven liggen, net doen of je het niet hoort“ 

(interview 7) 

Ook de volgende vrouw vertelt een gebrek aan steun te ervaren. Vooral na de zwangerschap 

merkt de vrouw steed minder energie over te houden, doordat de zorg voor hun kind en het 

huishouden op alleen haar schouders rust:  

„ik was natuurlijk na de komst van ons zoontje minder gaan werken ehm wel vaste dagen, nou ja een 

een piloot heeft nooit vaste dagen, dus het kwam ook voor dat hij moest vliegen op mijn werkdagen, ja 

dat werd altijd bij mij neergelegd, ik moest altijd maar vrij nemen of mijn ouders bellen of eh nou ja, 

het was min of meer het is jouw probleem. En dat gaf bij mij heel erg veel druk.  
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[...] 

m'n moeder moest geopereerd worden uiteraard, en ik kwam thuis en m'n zoon en mijn man toen, 

staan op het station met een bloemetje, en de hele wereld denkt: wat een fantastische vent. En ik dacht 

alleen maar: hartstikke leuk maar die schouder om op te huilen, die krijg ik straks niet“ (interview 9) 

Ook een ander vrouw geeft aan dat zij tijdens de relatie niet gehoord werd door de man.  Zij 

heeft eens aangegeven dat het niet goed ging met haar, maar de man heeft hier niet op 

gereageerd:  

 “het was gewoon zo'n machteloze situatie, want ik kon hem gewoon niet bereiken, ik kon hem niet 

vertellen joh het gaat niet lekker met me ik voel me niet gelukkig ik voel me niet gehoord waar wat 

hebben we nou nog samen? ik kan niet eens.. wat zijn jòuw dromen ik kon er geen gesprek 

over  voeren, het ging alleen maar over zijn werk en eh wat 'ie daar zo in vast zat”  (interview 2) 

De man is niet bereikbaar en dat is zwaar voor de vrouw. De vrouw voelt zich hierdoor 

eenzaam 

 

Conclusie 

Een aantal respondenten heeft te maken gehad met duidelijk fysiek te typeren geweld. Het 

overgrote deel van de respondenten echter heeft geestelijk geweld ervaren. Binnen deze 

groep zien we dat er vanuit de ervaring van deze vrouwen vaak een bredere interpretatie 

wordt gegeven aan het begrip “geweld” dan in het theoretisch kader omschreven is. Negen 

van de respondenten schaart hier ook het stelselmatig niet gezien worden binnen de relatie, of 

het ondervinden van gebrek aan erkenning onder. Deze vrouwen ervaren dit als een 

aantasting van hun menswaardigheid. 

Vrijwel alle vrouwen, ook zij die ‘alleen’ met geestelijk geweld te maken hadden, hebben 

zich geïntimideerd gevoeld door de verschillende vormen van gewelddadig gedrag van hun 

partner en hebben daar veelal op gereageerd met aanpasgedrag in de hoop daarmee het 

geweld te voorkomen. De vrouwen zijn daarmee in meerdere gevallen over hun eigen 

grenzen heengegaan.  

5.2 De ervaringen van vrouwen met hun ex-partner na het verbreken van de relatie 

Wanneer de relatie beëndigd is, stopt het geweld dan ook? Of gaat het dan gewoon door? Of 

misschien verandert de vorm van het geweld? Wat is de ervaring van de respondenten met 

het geweld na het beëindigen van de relatie? Hoe ervaren de vrouwen het contact met hun ex 

wanneer de relatie verbroken is? Volgens de literatuur zal het geweld doorgaan na het 

beëindigen van de relatie wanneer er tijdens de relatie sprake was van coercive controlling 
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violence en in het geval van separation instigated violence. Uit de resultaten kwam naar 

voren dat de mannen niet zomaar passen in een van de ontwikkelde dadertypologieën. De 

praktijk blijkt complexer te zijn dan een typologie. Uit de resultaten blijkt dat de mannen 

volgens de vrouwen uiteenlopende intenties hebben om geweld te plegen nadat de relatie is 

beëindigd. Wat vooral naar voren kwam is dat de vrouwen het idee hebben dat mannen 

geweld plegen uit de intentie om wraak op hen te nemen, uit de intentie om controle over hen 

te houden of wanneer zij last hadden van verlatingsangst.  

Controle 

De eerst volgende twee voorbeelden gaan over vrouwen die tijdens hun relatie coercive 

controlling violence hebben ervaren. Bij deze vorm van geweld willen mannen controle 

hebben over hun vrouw en hen domineren. Ex-partnergeweld gaat over geweld waarbij 

mannen controle willen blijven uitoefenen na de scheiding. In het theoretisch deel is 

uitgesproken dat deze twee vormen van geweld met elkaar samenhangen. Komen de 

ervaringen overeen met deze verwachting?  

Een van de vrouwen heeft geeft aan dat haar ex-partner controle wil blijven uitoefenen nadat 

de relatie beëindigd is. Tijdens de relatie gebruikte de man seksueel geweld. Dit stopt na de 

beëindiging van de relatie. De man wil volgens de vrouw controle blijven houden over haar, 

door hun kinderen te gebruiken om haar tot een bepaalde keuze te dwingen. De man stelt 

bijvoorbeeld de vrouw, vlak nadat zij uit elkaar gegaan zijn, voor de keus te blijven en dan is 

alles weer goed tussen hen, of om weg te gaan, maar dan mag zij de kinderen niet meenemen. 

De vrouw gaat hier tegenin door aan te geven dat hun relatie voorbij is en dat zij bij de man 

weg wil, maar dat zij niet zonder kinderen weg zal gaan: 

“Ik zeg ja maar ik ga nergens heen zonder de kinderen. Ja, toen begon 'ie te slaan. En we hadden een 

houten chalet, een bungalow en ja dat was prefab platen gewoon die gipsplaten en daar zat … voor 

dat het zo'n ....idee had en daar stond ik denk ik een halve meter vanaf en daar ben ik letterlijk 

doorheen geduwd, dus dat had zo'n gat. En toen is 'ie begonnen met slaan en ik kon maar 1 kant op en 

dat was naar de voordeur enne die draaide, godzijdank naar buiten open, want ik viel op de klink en 

die deur die viel open en ik heb zo'n harde klap gekregen of iets dergelijks en de oprit was 4 meter en 

halverwege de oprit kwam ik plat op mijn rug terecht. En toen dook 'ie, ging 'ie bovenop me zitten, 

kneep ' ie m'n keel dicht, hij zegt 'ie, mijn leven is over dus jij gaat dood  

[...] 

ik kreeg allemaal sms-jes van  je maakt de kinderen kapot en heb je nou je zin en die bleven komen en 

ik had ook, ik reageerde daar ook op. Dus eigenlijk gaf ik hem ook voer om door te gaan. En daar 

waren allemaal sms-jes van jouw leven, geniet nog maar van je leven zolang je kunt en dat soort 

berichten kreeg ik allemaal” (interview 12) 
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Ook de volgende vrouw geeft aan dat de man nadat de relatie beëndigd controle over haar 

probeert te houden. De vrouw wordt volgens eigen zeggen gestalkt door de man: 

„Ehm ja hij heeft ons hier ook thuis ook zo vaak opgewacht in de straat zeg maar dat ik met de 2 

kinderen heb moeten wegrennen, ik dacht eh ja echt moeten rennen 

I: Want eh wat zei 'ie wat deed 'ie dan dat je moest rennen 

R:Gewoon bedreiging en ik heb gewoon geen zin dat de kinderen zien dat ik in elkaar geslagen word 

eigenlijk 

I: Ja precies want daar dreigt 'ie dan ook mee en dat weet je gewoon 

R: Ja dat is gewoon ja dat gebeurt gewoon ja dat is vaak genoeg gebeurd. Ook dat ik net te laat was 

met de poort achter dan lag ik daar helemaal in de heg en dan ja hier achter de poort, ja hij trapt en 

hij schopt en het is echt het is gewoon rennen voor je leven“ (interview 15) 

Tijdens de relatie heeft de volgende vrouw een vorm van situational couple violence ervaren. 

Tijdens de relatie liepen conflicten, die met name gingen over de verslaving van de man en 

de daaraan gerelateerde geldzorgen, uit de hand. Een kenmerk van situational couple violence 

is dat het geweld over het algemeen stopt wanneer de relatie beëindigd wordt. In het volgende 

geval stopt het geweld niet. Na het verbreken van de relatie kan de man de vrouw niet met 

rust laten. Hij begint haar te stalken door middel van het sturen van smsjes. In die berichtjes 

vertelt de man de vrouw in de gaten te houden. De vrouw blijft hierdoor in de grip van de 

man. Zij wordt gestalkt en geïntimideerd door de berichten die de man haar stuurt: 

“ja hij heeft me vreselijk gestalkt, kreeg soms 200 sms-en in een nacht en dan deed ik hem maar weer 

uit en toen dacht ik ook werkelijk van: ik kan nog beter met hem samen zijn, dan hem als ex hebben, 

het is veel zwaarder. 

I: wat eh... 

R: nou, dreigementen en met wie lig je daar allemaal en hij verdacht me natuurlijk overal van en eh, 

je bent toch van mij, je hebt geen schijn van kans en eh ja alles, gewoon manipulatie, dwingen, ik heb 

je wel gezien en eh morgen sta ik toch weer op je stoep en ik weet het allemaal niet. Ehm, dus altijd 

maar proberen gewoon weer te blijven triggeren en eh achteraf verklaarde 'ie ook hoor dat 'ie soms 

gewoon 50 keer op een avond langs m'n huis reed om te zien of er niet een andere auto stond. En eh, 

ja zodanig steeds eh heel erg veel grip op me houden en dat lukte ook” (interview 6) 

Ook in dit geval blijft de man controle houden over de vrouw. Tijdens de relatie ging het om 

uit de hand lopende conflicten, maar na de beëindiging van de relatie lijkt het om het houden 

van controle te gaan.  

Een van de vrouwen geeft aan dat na het beëindigen van de relatie het fysieke geweld is 

gestopt en dat het geweld doorgegaan is in de vorm van intimidatie. De man spant de ene na 

de andere rechtzaak aan. Op deze manier blijft de vrouw gedwongen met de man bezig. De 

man weet de vrouw op deze manier te intimideren: 
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 „Ja, die intimidatie was vooral, ik ga jou helemaal kapot maken ook echt en die negeerde dat maar ja 

ik bedoel op een gegeven moment komt er weer een brief van een advocaat en dan moet je dus 

reageren en dat was de echte intimidatie“ (interview 5) 

 

Tijdens de relatie vertoonde de man van de volgende vrouw verbale agressie. De man heeft 

woedeuitbarstingen wanneer hij volgens de vrouw veel stress ervaart en heeft veel 

commentaar op het huishouden van de vrouw. Wanneer de relatie beëindigd is, is de vrouw 

bang dat de man de kinderen mee naar het buitenland neemt wanneer zij haar kinderen naar 

hem brengt. Zij geeft de man te kennen dat zij hun kinderen niet meer zal langs brengen. De 

man reageert door de vrouw te gaan achtervolgen in zijn auto en op de ramen van haar huis te 

gaan bonken:   

“Nou in het vervolg eh van dit traj ehh toen heb ik dus besloten: ik kan de kinderen niet meer naar 

hem brengen want ik weet niet of ik ze ooit nog terug ga zien... en weet niet wat daar gebeurt, waarna 

hij ons heel erg intensief ging stalken ehh ons overal op ging wachten of ging achtervolgen met de 

auto, op de ramen ging bonken” (interview 3) 

 

De vrouw voelt zich bedreigd en geïntimideerd. Het geweld is na het beëindigen van de 

relatie doorgegaan in de vorm van intimidatie. De man houdt op deze manier controle over de 

vrouw. De vrouw zal hem steeds tegenkomen en bang voor hem zijn.   

 

De volgende vrouw geeft aan gestalkt te worden door haar ex-partner. Na het verbreken van 

de relatie blijft de man de vrouw berichten sturen zonder voor de vrouw een duidelijke reden. 

Zelfs reclame folders stuurt hij via de email door naar de vrouw. De vrouw heeft de indruk 

dat de man op deze manier contact blijft zoeken, zodat hij controle over de vrouw kan blijven 

uitoefenen: 

 

„Mijn ex probeerde aan alle kanten nog aan me te trekken, via de app, over de telefoon, voor een 

mail, op een gegeven moment kreeg ik 100 mails of zo per dag 

I: Wat wilde hij van je 

R: Aandacht voornamelijk, hij wilde z'n gal kwijt en voornamelijk klagen maar alle dingen die ik las 

in die in dat mailverkeer, hij had gewoon geen grip meer, hij kon niet meer de regie over mij 

uitoefenen zeg maar en dat viel hem zwaar, dus hij heeft alles uit de kast gehaald om dat nog voor 

elkaar te krijgen en aan mij was de kunst om dat niet te doen en ja dat was lastig. Op een gegeven 

moment heb ik hem aangegeven waar mijn grenzen lagen, dat als hij erover heen zou gaan dan zou ik 

een paar middelen blokkeren en die grens ging hij over, dus ik heb hem geblokkeerd op what'sapp, dus 

toen kon hij geen what's app berichtjes meer sturen en ik heb tegen hem gezegd, ik zeg nu blokkeer ik 

je, ik ben hier niet van gediend, als je me wil bereiken moet je maar sms-en of bellen en emailen. Ja 

toen ging hij me spammen over de email, kreeg ik eh, dat was dan niet allemaal zeg maar 100 emails 

van hem zeg maar dat was dan zeg maar  op het gezamenlijke email adres, wat ik dan niet meer 

gebruikte maar hij dan nog wel, heeft 'ie dan alle reclame mailtjes die binnen gekomen waren de 

afgelopen weken, die heeft 'ie naar me toegestuurd geformat zeg maar. Ja dan had ik soms 135 mail 

binnen van hem“ (interview 14) 
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Nadat de relatie van de volgende vrouw werd beëindigd probeert de man volgens de vrouw 

steeds controle te blijven houden over haar en gebruikt hier volgens haar de kinderen voor. 

Zo geeft hij zijn dochter een weekend met haar moeder naar Euro Disney cadeau. De vrouw 

voelt zich hierdoor gecontroleerd en vat dit niet op als een vriendelijk gebaar, maar als 

manipulatie. Zij weigert het weekend naar Euro Disney te gaan met haar dochter en dit roept 

woede op bij de man. Zodra de vrouw bij de man in de buurt is, voor een overdrachtmoment 

van een van de kinderen, reageert hij zijn boosheid af door fysiek geweld te gebruiken. De 

man pakt de vrouw bij haar keel en duwt haar tegen een garage aan. Daarna kreeg zij een 

schop van hem terwijl hij houten klompen droeg. De man heeft veel bij de vrouw beschadigd 

door deze uiting van geweld: 

“toen was ik net bij de voordeur en toen pakte 'ie me bij m'n strot en toen gooide 'ie me tegen de 

garage aan, daar was onze zoon bij en op het moment dat ik los kwam liep ik weg om eh gewoon van 

hem weg en toen schopte 'ie met de boerenklomp tussen m'n benen 

[...] 

eh 3 dagen later kreeg ik alsnog een bloeding, dus 3 dagen  later kreeg ik alsnog een bloeding en toen 

ben ik naar het ziekenhuis gegaan naar de gynaecoloog en hij heeft van binnen alles kapot geschopt 

wat je maar kan bedenken“ (interview 10) 

Een andere vrouw geeft aan dat de man haar intimideert door allerlei email berichten van 

haar te gebruiken in rechtzaken. Tijdens de relatie heeft de vrouw met name een gebrek aan 

steun ervaren. Nadat hun relatie is verbroken is deze vorm van geweld veranderd in 

intimidatie door de man. De man laat weten nog steeds in haar mail te kunnen kijken, doordat 

zij tijdens een rechtzaak ineens verrast wordt door emails uit haar eigen emailaccount. De 

man kan schijnbaar nog in haar mailadres en maakt hier dus ook gebruik van. De vrouw voelt 

zich in haar privacy geschonden door de man en geïntimideerd. De man laat op deze manier 

weten controle over haar leven te hebben:  

„Ja, hij heeft echt, hij heeft 3, 4 maanden lang heeft 'ie schijnbaar in mijn hotmail en in mijn gmail 

account gekund en hij heeft er mailtjes uitgehaald en die heeft hij vervolgens als productie ingebracht 

in de rechtszaak en die mailtjes die die, het zijn gewoon mailtjes bv dat mijn moeder gewoon zegt o 

lieve dochter, wat een rot situatie en wat wat jammer dat je een kind hebt met een narcist, gewoon ja 

dat doe je op zo'n moment als familie dat is gewoon heel normaal. En die heeft 'ie als productie 

ingediend en ik denk dat zijn advocaat ook een beetje koekwous is, want waarom zou je dat indienen, 

want dan laat je alleen maar zien hé ik heb maandenlang in je hotmail gezeten en dat is strafbaar. 

Dus ik heb geprobeerd daarvan ook aangifte te doen, maar dat ging niet want, het kan zijn dat hij 

mijn wachtwoord heeft gehad al van de relatie en pff ingewikkeld verhaal maar ik kon geen aangifte 

doen. Terwijl hij wel gewoon in mijn hele privé heeft gezeten. Alles,alles, alles, alles“ (interview 13) 
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Een andere vrouw vertelt tijdens de relatie met name een gebrek aan steun te hebben ervaren, 

maar na het beëindigen van de relatie fysiek geweld ervaren te hebben. De vrouw vertelt 

tijdens de relatie nog te weten waar zij aan toe was met de man, maar dat de man, nadat hun 

relatie is beëindigd, meer onvoorspelbaar geworden is voor de vrouw. Dit geeft de vrouw een 

gevoel van angst. Met name de rechterlijke procedures waar de man mee aankomt zijn 

onvoorspelbaar voor de vrouw en zijn erg zwaar. Op een dag is de man tijdens een 

woordenwisseling over de scheiding, die nog in een pril stadium was, boos geworden en 

zonder duidelijke reden voor de vrouw de vrouw aangevallen. Hij heeft de vrouw vastgepakt 

en geprobeerd haar arm te breken: 

„dat was tijdens het uit elkaar gaan, zeg maar, en toen eh, hij heeft me in de houdgreep genomen en 

geprobeerd mijn arm te breken, en toen heb ik me weten los te trekken en toen heb ik mezelf 

opgesloten in de garage en toen heb ik de politie gebeld“ (interview 9) 

 

Wraak 

Een aantal mannen gebruikt geweld tegen hun vrouw uit gevoelens van wraak. De 

scheldpartijen en het geestelijk geweld binnen deze categorie stoppen niet nadat de relatie 

beëindigd wordt. Een van de vrouwen werd tijdens de relatie stelselmatig gekleineerd en 

vernederd door de man. Na het beëndigen van de relatie blijft de man de vrouw vertellen dat 

zij alles fout doet. Het geweld lijkt wel een heftiger vorm aangenomen te hebben. De man 

geeft de vrouw de schuld als hun zoon niet naar hem toe wil. Hij wordt hier zo boos om dat 

dreigt de vrouw aan te geven omdat zij de omgangsregeling zou saboteren: 

 

“En nog steeds, afgelopen donderdag wilde onze zoon niet met hem mee. En toen stond hij hier bij de 

achterdeur, jij maakt hem kapot en ik geef je aan..” (interview 1) 

 

Een andere vrouw is tijdens de relatie steeds genegeerd door de man en heeft dit als geestelijk 

geweld ervaren. Na het beëndigen van de relatie is deze vorm van geweld veranderd. De man 

dreigt de vrouw met procedures te bestoken waar zij aan onder door zal gaan:  

„jij bent weggegaan dus jij moet gewoon kapot. Maar dat heeft hij ook gezegd letterlijk ik maak je 

helemaal kapot voor de rechter, ik maak je helemaal kapot in het bijzijn van al mijn kinderen“ 

(interview 8) 

Een andere vrouw geeft aan zich gestraft te voelen door de man, omdat zij hem verlaten 

heeft. De omgangsregeling is bijvoorbeeld zo ingedeeld dat de man hun zoon een nacht 

langer bij zich heeft dan de vrouw hun zoon bij zich heeft. Dit komt doordat de man hier 



 
47 

recht op denkt te hebben, omdat hij slachtoffer is van de keuze van de vrouw om de relatie te 

verbreken en op deze manier wordt het slachtofferschap gecompenseerd: 

“overigens mijn zoon die sliep 3 nachten bij mij en 4 bij hem en dan was het natuurlijk ook weer 

omdat het mijn keuze was. Dus ik moet altijd op de blaren zitten omdat het mijn keuze was om weg te 

gaan, dus ik had niet weg moeten gaan” (interview 11) 

Een andere vrouw heeft tijdens de relatie met name ervaren er alleen voor te staan in het 

huishouden en in de zorg voor hun dochter. Na het verbreken van de relatie bedreigt de man 

de vrouw met regelmaat met de dood: 

„Toen heeft hij mij bijna een jaar gestalkt op alle mogelijke manieren, zoals telefoontjes, smsjes ed 

[…] 

onzinnige, geen dreigementen waarmee ik naar de politie zou kunnen gaan, zo slim was hij wel, maar 

allemaal vraagtekens, ik wil m'n kind zien, ik wil met jou praten en dat begon dan al om kwart over 7 

zodra ik de lamp aandeed, zodra ik wakker werd.  Ik zat nog helemaal in de greep van hem en was 

bang, want hij had me voordat hij wegging een paar keer gezegd van ik maak je af, ik maak je dood 

hier in huis, maar daarna toen hij weg was zei hij dat regelmatig“ (interview 7) 

Een van de vrouwen vertelt tijdens de relatie vooral te zijn genegeerd en een gebrek aan steun 

te hebben ervaren. Toen de relatie beëindigd werd, nam het geweld een fysieke vorm aan. 

Voor de vrouw kwamen deze uithalen onverwacht. Wat begon met een meningsverschil 

tijdens de overdrachtmomenten van de kinderen, eindigde met hardhandig lichamelijk 

contact:  

“dus een paar keer hier heeft 'ie gewoon me zo hard in mijn maag gestompt tijdens het afhalen van de 

meiden” (interview 2) 

Verlatingsangst 

Ook komt het voor dat mannen geweld gebruiken omdat zij volgens de vrouw last hebben 

van verlatingsangst. Tijdens de relatie uitte de man zijn verlatingsangst met name in jaloers 

gedrag. Nadat de relatie verbroken is probeert de man de vrouw vooral tijdens 

overdrachtmomenten te intimideren: 

“in de afgelopen 2 1/2 jaar dat 'ie hier nog wel rond liep, voor die begeleide omgang zijn er ook 

incidenten geweest, dat 'ie me helemaal verrot heeft gescholden en dat 'ie heel hard tegen de deur 

heeft geslagen“ (interview 4) 

De man kan niet omgaan met de scheiding en reageert zich af door te schelden en de vrouw 

bang te maken door tegen de deur te slaan.  
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Conclusie 

Dit onderzoek is gestart vanuit de verwachting dat geweld na beëindiging van de relatie in 

twee gevallen door gaat, namelijk wanneer er sprake was van coercive controlling violence 

tijdens de relatie of wanneer geweld getriggerd wordt zoals bij separation instigated violence. 

Uit de interviews blijkt echter dat geweld na scheiding ook doorgaat wanneer er tijdens de 

relatie sprake was van een andere vorm van geweld, wat niet overeenkomt met de 

verwachting die voortvloeit uit het theoretisch kader. Wat opvalt uit de resultaten van de 

interviews is dat in meerdere gevallen de vorm van het geweld wijzigt na de scheiding. Door 

beperktere contact momenten valt te verwachten dat in het geval van fysiek geweld tijdens de 

relatie mogelijk een omslag plaatsvindt naar geestelijk geweld, maar uit de interviews blijkt  

dat de omgekeerde situatie ook voorkomt.   

Er blijken drie patronen naar voren te komen in geweld dat doorgaat na het beëindigen van de 

relatie. Er is vooral sprake van geweld als de man de wens heeft controle te blijven 

uitoefenen over zijn ex-vrouw. Daarnaast is te zien dat veel mannen volgens hun ex-vrouw 

uit wraakgevoelens geweld gebruiken. Ook komt het voor dat mannen geweld gebruiken 

wanneer zij volgens hun ex-vrouw last hebben van verlatingsangst en niet met de scheiding 

om kunnen gaan.   

 

5.3 De ervaringen van de vrouwen met wettelijke procedures en instanties na het 

verbreken van de relatie 

Wanneer ouders hun relatie beëndigen zijn er nog zaken te regelen omtrent de zorg voor hun 

kind(eren). Instanties kunnen hierbij helpen en bemiddelen. Zo bestaat er bijvoorbeeld 

mediation om ouders te helpen tot beslissingen te komen die voor iedereen hanteerbaar zijn. 

Maar wat als er tijdens de relatie sprake is geweest van geweld en hulp van een instantie niet 

volstaat om tot gezamelijke oplossingen te komen? Hoe gaan de instanties hier mee om? En 

hoe verloopt een scheiding dan? En hoe worden er dan beslissingen genomen over 

bijvoorbeeld de zorgtaken en omgangsregelingen? Eerder binnen dit onderzoek is besproken 

dat er geen onderzoek is verricht naar hoe er door de Raad voor Kinderbescherming en de 

rechters invulling wordt gegeven aan het belang van het kind wanneer er sprake is geweest 

van geweld tussen de ouders of tegen een van de ouders door de andere ouder. Ook blijkt dat 

er binnen het wetsvoorstel ‘bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’,  

rondom het ouderschapsplan niet is uitgewerkt hoe de veiligheid van kind en verzorgende 

ouder wordt gewaarborgd (Lünnemann, de Boer & Drost, 2008). Hoe hebben de 
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respondenten het regelen van zaken rondom de verzorging van de kinderen ervaren en het in 

aanraking komen met instanties die hier bij betrokken zijn (geweest)? Kregen zij de juiste 

hulp en werd hun veiligheid gewaarborgd? 

Elf van de vijftien vrouwen geven aan slechte ervaringen te hebben met instanties waar zij 

met hun ex-partner te maken krijgen na de scheiding. De instanties waar deze vrouwen mee 

te maken hebben gehad en waarbij zij met hun ex-partner geconfronteerd werden zijn: een 

praktijk voor mediation; de rechtbank; praktijk waar psychologische onderzoeken uitgevoerd 

worden; de Raad van Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg; en het omgangshuis. Deze 

instanties zullen gebruikt worden om de ervaringen van de vrouwen te categoriseren. 

Mediation 

Een van de vrouwen die fysiek geweld tijdens de relatie en na het verbreken van de relatie 

ervaren heeft, geeft aan zich onveilig te voelen als zij naar mediation gaat, waar zij haar ex-

partner zal zien. Daarom neemt zij altijd iemand mee die zij vertrouwt en weet waar de man 

toe in staat is. De mediatiors vertrouwt zij daarin niet: 

Ja, ik zorg altijd wel dat er iemand bij mij is en dan maar het is al zo vaak uit de hand gelopen dus 

samen ergens naartoe is eigenlijk al belachelijk 

I: Ja want hoe is het dan, heb je een voorbeeld van dat het uit de hand is gelopen 

R: Ehm ja hij heeft ons hier ook thuis ook zo vaak opgewacht in de straat zeg maar dat ik met de 2 

kinderen heb moeten wegrennen, ik dacht eh ja echt moeten rennen (interview 15) 

Een vrouw geeft aan dat de opmerkingen die de man tegen haar maakt tijdens mediation er 

voor zorgen dat zij moeilijk uit haar woorden kan komen. Doordat de man de vrouw verbaal 

aanvalt en haar zegt wat zij volgens hem niet goed doet, blokkeert de vrouw en kan niet voor 

zichzelf opkomen zoals ze graag gedaan zou hebben:  

“We hebben mediation geprobeerd, 1 keer is hij heel veel aan het woord geweest, heeft er heel erg 

overheen gelopen, het was moeilijk voor mij. Ik heb aangegeven daar ook  van  weet je, daar waar ik 

bang voor was, gebeurde, ik blokkeerde weer op momenten dat hij dan begon te blazen en dan zei hij 

wat er allemaal niet klopte aan mij en weet ik veel wat. Ik was niet verbaal sterk genoeg om 

weerwoord te bieden en daar had ik heel veel van die mediators hulp voor nodig, dus die keer daarop 

mocht ik aan het woord en ik denk nou weet je, ik schrijf een brief, dan lees ik die brief voor dan heb 

ik ook mijn verhaal“ (interview 14) 

Een van de vrouwen geeft aan dat de parkeerplaats voor het gebouw waar de mediation 

plaatsvindt een plek is waar zij zich onbeschermd voelt tegen de man. Ze beschrijft dat ze 

hier voorafgaand aan het gesprek met de mediator al door haar ex-partner werd opgewacht, 

die vervolgens opmerkingen maakte waar ze onzeker door werd:  
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“Nou, het was toen ging het nog wel omdat het toen nog een beetje in het begin was, de mediation 

was ook al een beetje lastig zeg maar dan parkeerde ik mijn auto en hij dan keek hij me echt al heel 

boos aan weet je wel en lopen we naar de mediation en dan denk ik ook ja, dat is even een moment 

dat je even samen ook zegt van nou hè dat je misschien even een praatje maakt of het even over je 

dochter hebt of of misschien niks zegt, dat is ook prima maar wel dat je normaal doet, maar dat was 

voor hem al een moment om te zeggen van ja wat heb je nou wwwwww weet je dan maakte 'ie weer 

een opmerking over iets wat ik niet goed had gedaan of, dus hij probeerde me al onderuit te krijgen 

zeg maar voordat we daar naar binnen gingen“ (interview 13) 

De geïnterviewde vrouwen geven aan dat ze de bezoeken aan de mediators niet als veilig 

hebben ervaren. Dit geldt zowel als fysieke bescherming tegen eventueel geweld van de ex-

partner, als voor bescherming tijdens het gesprek om zo vanuit een vertrouwde omgeving een 

gelijkwaardige dialoog aan te kunnen gaan.  

Rechtbank 

Ook de rechtbank is een plek waarvan door de respondenten wordt aangegeven dat ze zich er 

onveilig voelen vanwege de confrontatie met de ex-partner.  

Bij één van de vrouwen, die tijdens de relatie het slachtoffer was van fysiek en geestelijk 

geweld, is er sprake van stalking na de scheiding en ook worden er door de ex-partner 

herhaaldelijk rechtzaken tegen haar aangespannen. De man krijgt tijdens deze rechtzaken het 

podium om opmerkingen te maken die door de vrouw als kleinerend en intimiderend worden 

ervaren. Zo heeft de vrouw bijvoorbeeld na de echtscheiding een huis gekocht, waarvan zij 

zelf een deel heeft kunnen ontwerpen, waar de man ter zitting op reageert:  

„Hoe vaak ik me ook echt niet ongelooflijk bedreigd heb gevoeld, hij zei ook in  1 zitting toen bij, bij 

het hof in Leeuwarden bij dat andere beroep, Ja maar het was niet de bedoeling dat zij een huis ging 

bouwen, ze hoort in een flatje“ (interview 5) 

Ook één van de andere respondenten geeft aan zich niet beschermd te voelen tijdens de 

rechtzitting tegen de handelswijze van de ex-partner. Het effect is dat zij de ex-partner, door 

de spanning die dit met zich mee brengt, niet van weerwoord kan voorzien: 

 „ik denk jeetje dat noem je dan dat is helemaal rechtsgang hoezo rechtsgang, ik zeg degene met de 

grootste mond krijgt gewoon gelijk. Liegen of niet, de rechter prikt er niet door heen, toen heb ik echt 

wel even een klap gehad“  (interview 8) 

Ook het inschakelen van, of het dreigen met, een deurwaarder, wordt ingezet als middel ter 

intimidatie. Hier wordt ook door de respondenten aangegeven dat de inbreuk op de privacy 

die dit met zich mee brengt, leidt tot angstgevoelens en het gevoel onbeschermd te zijn tegen 

het handelen van de ex-partner: 
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 „hij dreigt zo nu en dan wel weer met deurwaarders om een of andere vage reden en ik voel daar 

heel veel angst voor, dat is echt, want een deurwaarder kun je zomaar inschakelen dat dat eh zeg 

maar, de eerste contacten daar heb je geen juridische grond voor nodig en dus mijn advocaat heeft nu 

ook de deurwaarder verboden om nog contact met mij op te nemen en gezegd van als jullie iets willen 

dan gaan jullie maar naar de rechtbank dan horen we het wel. Maar ja, ze hebben geen grond om iets 

te kunnen, maar ik merk wel dat dat me, het heeft heel inbreuk het is echt een inbreuk op je privacy, 

dus dat geeft ja dat geeft een heel onveilig gevoel“ (interview 9) 

Het inzetten van de genoemde rechtmiddelen wordt door de vrouwen als zeer belastend 

ervaren, waarbij door hen een verband wordt gelegd met het geweld dat zij hebben ervaren 

tijdens de relatie. Volgens hen worden deze middelen oneigelijk gebruikt, namelijk om ook 

na de relatie te intimideren en druk op de vrouw uit te oefenen. Zij voelen zich hiertegen 

onvoldoende beschermd binnen het wettelijk kader en door de betrokken instanties.  

Psychologisch onderzoek 

Een van de vrouwen werd samen met haar ex-partner psychologisch onderzocht. Zij zijn 

verplicht mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Tijdens de relatie en na de 

beëindiging ervan is de politie meerdere malen in beeld geweest bij dit gezin. Daarom is er 

een uitgebreid onderzoek geïndiceerd volgens de rechter. De resultaten van het onderzoek 

worden meegewogen in de beslissing van de rechter over de omgangsregeling. Vanwege de 

inrichting van de faciliteiten en de opstelling van het onderzoek werd de vrouw voor en 

tijdens het onderzoek gezamenlijk met haar ex-partner in de wachtruimte geplaatst. Tijdens 

de relatie was er sprake van geweld door de man en, nadat de relatie verbroken was, was er 

sprake van stalking. De vrouw voelde zich dan ook onveilig in deze situatie waarbij zij 

zonder toezicht in directe nabijheid van haar ex-partner verblijft: 

 “we werden trouwens bij de GGZ werden we eh twee uur lang ehh, beoordeeld door eh psychiaters in 

opleiding en toen nog een keer de echte psychiaters en een psychiatrisch verpleegkundige en elke keer 

lieten ze ons samen wachten in die wachtruimte, het was héél onveilig voor mij en ehh hij heeft in in, 

wel uren gewacht en in die uren heeft 'ie alleen maar naast me gezeten en gezegd we moeten echt niet 

gaan scheiden en we moeten er toch echt iets van maken. Je moet het niet doen, je moet het niet doen. 

Nee,nee,nee,nee, ga weg, ik wil dit niet, en wat hij natuurlijk niet deed en er was niemand om daar te 

interveniëren” (interview 3) 

Ook hier is duidelijk dat de instantie een gevoel van veiligheid niet kan waarborgen. De 

vrouw vindt dat de man te veel vrijheid krijgt haar te benaderen en mist iemand die kan 

ingrijpen wanneer zij zich bedreigd voelt.  

Raad voor Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg 

De Raad voor Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg kijken samen met de ouders naar 

manieren voor het kind om contact te hebben met de ouders. Veel gezamenlijke gesprekken 
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vinden plaats bij deze instanties. Tijdens een ouderbegeleidingsgesprek, vertelt een van de 

vrouwen, wijst de man naar de vrouw op een manier waardoor zij zich geïntimideerd voelt. 

Er wordt ingegrepen door de begeleiders door de man verder van de vrouw te plaatsen en zij 

is van mening dat dit gedrag van de ex-partner ook in de beoordeling van de 

omgangsregeling mee wordt genomen. Het gedrag tijdens deze ouderbegeleidingsgespreken 

wordt door de betrokken instantie echter niet als factor gezien die een rol speelt bij deze 

beoordeling:  

“En in datzelfde gesprek werd die stoel verderop geplaatst door die 2 begeleiders omdat ‘ie zo 

manipulatief met zijn vinger zo naar mij zat te wijzen en te prikken, zodat ik bijna steeds z’n vinger in 

mijn oog kreeg, toen zeiden ze: zie je wel wat je aan het doen bent. Neee, maar ik had, dat doet zij, ze 

is zo slim en ze is zo sneaky en ze windt vaak jullie om haar vinger en eh nou voor ieders veilligheid is 

het beter dat je een stoeltje verder gaat zitten. Noueehhh, er was heel veel ophef, deed ‘ie dat dan ook 

uiteindelijk. Denk ik pfff, weer iets voor het verslag, maar zo werkt het dan niet” (interview 6) 

Ook hier zien we dat de verwachting van de vrouw ten aanzien van de opstelling van deze 

instantie afwijkt van de werkelijkheid. In haar optiek schiet de instantie hier tekort en wordt 

er onvoldoende kordaat opgetreden wanneer er sprake is van gedrag dat zij typeert als 

ongepast.   

Er zijn meerdere respondenten die aangeven dat de verschillende instanties onvoldoende 

rekening houden met de omstandigheden van het geval. Een van de vrouwen vertelt over haar 

ervaring bij de Raad voor de Kinderbescherming waar zij met haar ex-partner geconfronteerd 

werd. Het feit dat zij naast de man in een ruimte werd geacht te gaan zitten in een hoek van 

kamer, heeft de vrouw een onveilig gevoel gegeven. De vrouw heeft zowel fysiek als 

geestelijk geweld ervaren na het verbreken van de relatie en volgens de vrouw heeft de 

kinderbescherming hier onvoldoende rekening mee gehouden door haar fysiek in een hoek te 

zetten:   

„Op een gegeven moment moest ik naar de kinderbescherming met een gesprek met mijn ex samen, 

terwijl de kinderbescherming zelf wist hoe het zat. Toen heeft ze me in een hoek gezet terwijl mijn ex 

naast me zat, nou dat is zo fout, want je kann niet weg en als je zeg maar, nou zie ik mezelf niet als 

slachtoffer, maar slachtoffer van een narcist moet nooit in een hoek gaan zitten, want je voelt je 

letterlijk in een hoek gedreven. Toen ging zij mij vertellen dat eigenlijk mijn ex niet zo was zoals ik 

dacht, zoals ik zei, maar ze had geen contact gelegd met het politiebureau, ze had geen contact 

opgenomen met mijn huisarts, ze had geen contact opgenomen met de Waag en toen ben ik gaan 

schreeuwen daar, dus voldoe je aan de eisen dat je borderline hebt“ (interview 10) 

Een van de vrouwen merkt op dat zij bedreigd wordt door haar ex-partner in het bijzijn van 

vrijwillige jeugdzorg. De vrouw heeft met haar ex-partner gesprekken bij Bureau Jeugdzorg 

om zaken te regelen rondom hun dochterje. Tijdens een van de gesprekken zegt de man de 
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vrouw dood te zullen maken. De vrouw verwacht dat nu er iemand van jeugdzorg bij zit zij 

beschermd zal worden tegen dit soort uitspraken. Ook verwacht de vrouw dat dit soort 

uitspraken gevolgen zullen hebben voor de omgang tussen de man en hun dochter. Maar de 

vrouw komt erachter dat jeugdzorg hier niks mee doet. De instantie geeft aan alleen over de 

omgang te willen praten en dat dit soort uitspraken daar niet in worden meegenomen. Deze 

ervaring zorgt er voor dat de vrouw steeds sceptischer wordt richting instanties die 

meedenken over de zorg voor hun dochtertje: 

„Vrijwillige jeugdzorg doet niets, mag niets op papier zetten. Hij heeft me bedreigd van ik maak je 

dood en daar doen ze dus niks mee“ (interview 7) 

De klachten over de raad voor kinderbescherming en bureau jeugdzorg gaan er met name 

over dat er, tijdens gezamenlijke gesprekken, gedrag wordt vertoond door de ex-partner dat 

door de vrouwen als niet toelaatbaar wordt beschouwd en dat hierop niet kordaat wordt 

gereageerd door de betreffende instanties. Het gedrag maakt daarbij volgens de vrouwen geen 

onderdeel uit van de beoordeling en het advies van deze instanties. Ook wordt er door de 

instanties geen rekening gehouden met gevoelens van angst bij de vrouw naar aanleiding van 

een gewelddadige geschiedenis tussen de man en de vrouw. Dit is te merken aan de manier 

waarop de instanties te man en de vrouw positioneren tijdens een buiten de gesprekken.  

Omgangshuis 

Een van de vrouwen die te maken heeft gehad met fysiek geweld tijdens de relatie is verplicht 

een confrontatie aan te gaan met haar ex-partner in een omgangshuis. In dit omgangshuis zal 

geprobeerd worden de man en de vrouw weer met elkaar te laten praten.  Het idee om met 

haar ex-partner in een ruimte te zijn maakt dat de vrouw zich onveilig voelt. Zij is van 

mening dat de begeleiding onvoldoende in staat zal zijn haar veiligheid te waarborgen en dat 

de ex-partner haar en deze begeleiders mogelijk fysiek geweld zal aandoen:  

“de laatste week slaap ik ook heel slecht, dat komt gewoon omdat je  je weet het niet maar ja het is 

het is in de lijn der verwachting dat er iets gaat gebeuren. Kijk en dan denk ik ook ja  weet je zo'n 

omgangshuis ja dan leert 'ie ons  aan tafel zitten met elkaar, ik denk dat er ook een politieagent moet 

bij gaan zitten, want dat zijn wel dingen dat ik denk van ja weet je ik wil dat best doen, ik denk niet 

dat het zin heeft, maar ja goed als ze dat willen dan doen we dat maar weer alleen niet zomaar, want 

ik ga daar niet met 2 vrouwelijke begeleidsters zitten en dan zo van nou kom op eh, want als hij over 

die tafel heen vliegt hebben die ook niks in te brengen, want mijn hulpverleenster die is zo, nou die eh 

als je een keer zo doet, heeft ze pech hè (interview 12) 

Conclusie 

De klachten van de vrouwen over de instanties variëren tussen het monddood gemaakt 

worden tijdens rechtzaken of afspraken bij instanties en het zich bedreigd voelen of worden 



 
54 

door de ex-partner waarbij niemand van de instantie ingrijpt. Vrouwen voelen zich onveilig 

en onbeschermd. Instanties houden naar hun idee geen rekening met hun angsten en ook in 

verdere afspraken speelt gedrag dat de man laat zien en bedreigingen die worden geuit geen 

rol.  

5.4 Conclusie 

Op basis van de theorie deed ik voorspellingen over in welke gevallen het geweld na het 

beëindigen van de relatie door zou gaan. In twee gevallen zou het geweld doorgaan na het 

beëindigen van de relatie, namelijk bij coercive controlling violence en bij separation 

instigated violence. Ook op dit punt was de praktijk anders dan de theorie zou doen 

verwachten. De theoretische indeling bood dan ook geen bruikbaar onderscheid. Een 

logischer indeling in gevallen waarbij geweld doorgaat na een scheiding bleek een indeling in 

intenties van mannen om geweld te plegen.  

Hoewel de in deze paragraaf beschreven instanties niet tot primair doel hebben vrouwen te 

beschermen tegen geweld, zou een veilige omgeving voor alle betrokken partijen wel een 

randvoorwaarde moeten zijn. Het realiseren van een omgangsregeling, het waarborgen van de 

bescherming van het kind, of het deëscaleren van een gespannen situatie tussen de ex-

partners kan alleen gestalte krijgen als alle partijen zich gevrijwaard voelen van fysiek of 

geestelijk geweld. Hiervoor dienen deze instanties rekening te houden met de situatie tijdens 

het gesprek, maar zouden zij ook oog moeten hebben voor de historische context. Indien er 

tijden de relatie sprake was van uitingen van geweld, dan kan dit van invloed zijn op het 

vervolgtraject en het succesvol aangaan van contact tussen de ex-partners. Naar de mening 

van de geïnterviewde vrouwen schieten de instanties hierin tekort, wordt er onvoldoende 

aandacht besteed aan het creëren van een veilige omgeving en blijven nieuwe uitingen van 

agressie en intimidatie tijdens de gesprekken bij deze instanties zonder consequenties.  
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6. Conclusies, discussie en aanbevelingen 

In dit deel wordt antwoord op de hoofdvraag en deelvragen gegeven.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is:  

Hoe ervaren moeders in Nederland, die tijdens hun relatie slachtoffer zijn geweest van 

partnergeweld, na een scheiding het contact met de ex-partner, waaraan zij zich niet kunnen 

onttrekken vanwege de omgangsregeling tussen de vader en hun kinderen? 

De deelvragen zijn: 

-Welke vormen van geweld hebben de vrouwen in hun relatie ervaren?  

-Wat zijn de ervaringen van de vrouwen na het verbreken van hun relatie met de vader van 

hun kinderen? 

-Wat zijn ervaringen van vrouwen met wettelijke procedures en instanties na het verbreken 

van hun relatie met de vader van hun kinderen? 

Vervolgens heb ik kritisch op het onderzoek teruggekeken, waarna ik ook aanbevelingen 

gedaan heb op het gebied van theorie, wetenschap en aanpak van onderzoek. 

6.1 Conclusie 

Ervaringen tijdens de relatie 

In eerste instantie dacht ik dat het geweld dat vrouwen ervaren hebben tijdens hun relatie 

opgedeeld kon worden in drie vormen; coercive controlling violence; situational couple 

violence; en separation instigated violence. De vormen van geweld die de vrouwen tijdens en 

na de relatie hebben ervaren, blijken echter slecht op een eenduidige wijze in deze categoriën 

in te delen. Het lijkt er eerder op dat er sprake is van overlap tussen de vormen van geweld, 

waarbij er een wijziging van het type geweld optreedt na de beïndiging van de relatie. Er is 

wel een duidelijk onderscheid te maken tussen vormen van fysiek en geestelijk geweld. Zo 

zien we uit de resultaten terug dat vijf van de vrouwen voornamelijk te maken heeft gehad 

met fysiek geweld en dat er bij tien vrouwen vooral sprake was van geestelijk geweld.  

Ten aanzien van de vorm van geestelijk geweld is er tijdens het analyseren van de interviews 

een aantal nieuwe inzichten naar voren gekomen: er alleen voor staan thuis; gebrek aan steun 

voelen; genegeerd worden; en in de steek gelaten worden. Door meerdere respondenten is 

aangegeven dat het structureel niet gezien en gehoord worden tijdens de relatie werd ervaren 

van een vorm van geestelijk geweld. Dit is een bredere interpretatie van geweld dan in de 

theorie omschreven staat. Het is een minder tastbare vorm van geweld waarbij de menselijke 

waardigheid aangetast wordt, doordat de respondenten zich niet erkend voelden als persoon.  
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Elke geïnterviewde vrouw heeft te kennen gegeven te hebben geleden onder het gedrag van 

de man. Als reactie hierop hebben de meeste vrouwen  geprobeerd hier invloed op uit te 

oefenen door het eigen gedrag aan te passen. Door zich te voegen naar de wensen van de man 

en geweldsuitingen op deze manier te voorkomen of te beperken, hebben ze echter ook hun 

eigen grenzen uit het oog zijn verloren en zijn hier overheen zijn gegaan. Ook in verder 

contact na de scheiding zal het gevoel van angst en het niet kunnen bewaken van eigen 

grenzen een rol kunnen blijven spelen.   

Ervaringen na de relatie 

Nadat de relatie is beëindigd, gaat bij elk van de geïnterviewde vrouwen het geweld door. Er 

werd verwacht dat geweld maar in twee gevallen zou doorgaan, maar deze verwachting bleek 

onjuist. In de theorie over ex-partnergeweld worden verwachtingen over het doorgaan van 

geweld afgeleid uit de vorm die het geweld tijdens de relatie aannam. Deze theorie  blijkt 

echter onvoldoende voorspellende waarde te hebben. Meer inzicht werd verkregen door te 

kijken naar de intenties die de mannen hadden om geweld te gebruiken. Mannen gebruiken 

geweld nadat de relatie is beëindigd onder anderen om controle te kunnen houden over de 

vrouw, omdat zij gevoelens van wraak hebben of omdat zij verlatingsangst hebben.  

Ervaringen met instanties 

De vrouwen proberen de mannen na een relatie waarin zij geweld hebben ervaren 

logischerwijs te vermijden. Indien er kinderen in het spel zijn, zijn er momenten waarop de 

vrouwen weer geconfronteerd worden met contact met de man. Bij instanties als praktijken 

voor psychologen, praktijken voor mediators, rechtbanken, de raad voor de 

kinderbescherming, bureau jeugdzorg en instanties voor begeleide omgang, is contact met de 

ex-partner onvermijdelijk. Het merendeel van de vrouwen geeft aan zich onveilig te voelen 

en onbeschermd tegen vernedering door de man tijdens deze contactmomenten, wat soms 

wordt ingegeven door feitelijke gedragingen tijdens deze momenten, maar ook door 

angstgevoelens die worden opgewekt vanuit de historische context. Er is bij de geïnterviewde 

vrouwen weinig vertrouwen in het bieden van bescherming door de instanties tegen 

geestelijk, dan wel fysiek geweld door de ex-partner. Hoewel er geen vormen van fysiek 

geweld hebben plaatsgevonden bij deze instanties, hebben meeredere respondenten 

aangegeven dat er niet, of niet afdoende, werd ingegrepen indien er sprake was van gedrag 

dat zij scharen onder geestelijk geweld.  
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Samenvatting 

De resultaten van het onderzoek vormen een antwoord op de centrale vraag hoe moeders in 

Nederland, die tijdens hun relatie slachtoffer zijn geweest van partnergeweld, na een 

scheiding het contact met de ex-partner ervaren dat voortduurt doordat hun kinderen omgang 

met de vader hebben. Vijftien vrouwen zijn geïnterviewd om deze vraag te beantwoorden. 

Elk van deze vrouwen heeft ervaren dat het geweld door gaat. Volgens de vrouwen blijven de 

mannen geweld tegen hen gebruiken, al is de vorm van het geweld in sommige gevallen 

veranderd. Instanties waar zij mee te maken krijgen, bieden volgens de vrouwen geen 

bescherming tegen geestelijk geweld en kunnen niet zorgen voor een gevoel van veiligheid.  

6.2 Discussie en aanbevelingen 

Aan het begin van dit rapport is een vierdeling in vormen van geweld gemaakt op basis van 

de vierdeling in vormen van geweld van Johnson (2015). Deze vorm van classificatie biedt 

het familierecht en strafrecht een handvat en toetsingskader bij de beoordeling van juridische 

kwesties. Geweld werd onderverdeeld in: coercive controlling violence; situational couple 

violence; separation-instigated violence; en violent resistance. Binnen dit onderzoek is echter 

een aantal nieuwe inzichten naar voren gekomen. Vrouwen ervaren geweld ook in andere 

gevallen, zoals bijvoorbeeld wanneer zij in de steek gelaten worden door hun man, een 

gebrek aan steun van de man ervaren, genegeerd worden door de man en het gevoel hebben 

er alleen voor te staan thuis. Deze ‘nieuwe’ vormen van geweld passen niet bij de eerder 

gemaakte vierdeling, wat tot meerdere vervolgvragen leidt: Zou er sprake moeten zijn van 

een vijfdeling? Of zijn de nieuw naar voren gebrachte vormen van geweld geen geweld? Kan 

geweld concreet gedefiniëerd worden? Aangezien de geweldstypologiën slechts als 

hulpmiddel hebben gediend en geen onderdeel waren van het onderzoek en de hoofdvraag, 

beveel ik nader onderzoek aan.    

Hoewel er in internationale verdragen specifiek wordt ingegaan op omgangsregelingen bij 

situaties waarin er tijdens de relatie sprake was van partnergeweld lijkt dit, gebaseerd op de 

interview resultaten, geen bijzondere aandacht te krijgen vanuit verschillende 

uitvoeringsinstanties. Er zal uiteraard altijd een afweging moeten worden gemaakt tussen de 

belangen van alle betrokkenen, maar de vrouwen zeggen er onvoldoende aandacht te hebben 

ervaren voor de bescherming van de vrouw indien er tijdens de relatie sprake was van 

partnergeweld. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in een veelheid aan factoren, waaronder 

de vertaling van de verdragen in nationale wet- en regelgeving, de invulling die door de 

instanties wordt gegven aan de regelgeving, of wellicht toezicht op en/of binnen de sector. 
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Een nader onderzoek naar de effectiviteit van de bestaande juridische kaders en uitvoering 

hiervan, beveel ik dan ook aan. Aanvullend hierop zien we ook in de onderzoeksresultaten 

terugkomen dat de betrokken instanties, naar de mening van de respondenten, onvoldoende in 

staat zijn om een veilige situatie te creeëren tijdens de contactmomenten. Een aanbeveling 

aan deze instanties is specifiek toelichting te geven op de maatregelen die worden genomen 

ter bescherming van de vrouw tijdens deze contactmomenten en ook een duidelijke 

toelichting te geven aan de vrouwen waarom er wel of geen invulling gegeven kan worden 

aan bepaalde wensen.  

De hierboven aangegeven aanbevelingen kunnen ook in elkaars verlengde worden 

beoordeeld. Waar de verschillende instanties een belangenafweging moeten maken en de 

context moeten inschatten, is het van belang dat een eenduidige definitie van deze context 

wordt gehanteerd. Het kernbegrip is hier partnergeweld en zoals eerder geschets, blijkt uit de 

interviews dat sommige typen geweld die de vrouwen ervaren hebben soms moeilijk te 

herkennen zijn. Soms moeten incidenten, die op zichzelf door een buitenstaander als niet al te 

zwaar wegend worden beoordeeld, beoordeeld worden in een patroon van meerdere jaren.  

Zonder kader en richtlijnen op dit vlak, is het voor hulpverleners en betrokken instanties niet 

mogelijk om een juiste aanpak te hanteren en hiermee ook een correcte belangenafweging toe 

te passen. Waar daarbij ook rekening mee moet worden gehouden, is het onderscheid tussen 

de feitelijke geweldshandeling en de perceptie van geweld bij het slachtoffer. Indien er 

werkelijk rekening wordt gehouden met het belang van de vrouw in de situaties die in dit 

onderzoek zijn beschreven, dan zal er ook rekening moeten worden gehouden met wat de 

vrouw als geweld ervaart. Dit subjectieve element is uiteraard lastig te beoordelen en vraagt 

ook om een beoordeling die verder gaat dan slechts de weergave van de situatie door één van 

de partijen. In dit onderzoek zijn alleen de vrouwen geïnterviewd, waardoor het beeld van de 

ex-partner ontbreekt en de motieven voor hun acties alleen afgeleid kunnen worden aan de 

hand van de gedragingen en interpretaties van de vrouw. In het verlengde van voorgaande 

aanbevelingen wordt geadviseerd om de richtlijnenen ten aanzien van geweldstypering en 

belangenafweging aan te scherpen. Hiervoor zal ook aanvullend onderzoek nodig zijn om een 

vollediger beeld te vormen van geweldsmotieven.   

Hoewel dit onderzoek is gericht op de ervaringen van vrouwen en hun gevoel van veiligheid, 

blijkt dat de rol van kinderen bij het bespreken van geweld tijdens de relatie een belangrijk 

onderdeel is. Zoals beschreven in de hoofdvraag vormen de contact momenten met de ex-

partner die voortvloeien uit de omgangsregeling onderdeel van dit onderzoek, maar de 
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specifieke ervaringen van de kinderen is niet onderzocht en toegelicht. Gericht onderzoek 

naar de ervaringen van kinderen, wanneer er sprake is van geweld tussen de ouders, zou een 

duidelijker beeld kunnen geven van de situatie en daarom kunnen bijdragen aan het nemen 

van juiste beslissingen over omgangsregelingen door verschillende instanties en de rechters. 

Daarbij kan worden gesteld dat de classificatie “belang van het kind” alleen in het geheel van 

alle partijen kan worden beoordeeld. Alleen als hierin een juiste afweging wordt gemaakt, 

waarin dus elke betrokken partij wordt meegewogen, kan door een rechter worden bepaald of 

er in het specifieke geval sprake moet zijn van een ontzeggingsgrond. Nu roept deze 

afweging een veelheid aan vragen op, zoals blijkt uit de in het wettelijk kader besproken 

verschillende uitspraken van het hof waarop de secretaris van justitie en veiligheid zich 

baseert en uit de interviews, waarbij het oordeel van de rechters gestoeld is op de 

aanbevelingen van instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Het creeëren van 

richtlijnen op dit vlak die transparant en toetsbaar zijn, kan een bijdrage leveren aan het 

vertrouwen van gescheiden ouders in de betrokken instanties en het oordeel van de rechter.  

De respondenten zijn geworven met behulp van Stichting Zijweg. Binnen zeer korte tijd had 

zich een groep van twintig respondenten gemeld, waarvan uiteindelijk een groep van vijftien 

is overgebleven die uiteindelijk een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek. Hoewel het de 

intentie was om respondenten via meerdere kanalen te werven, is door de grote belangstelling 

besloten om geen andere kanalen in te zetten. Wat echter op viel tijdens de interviews, was 

dat meerdere vrouwen vergelijkbare terminologie gebruikten bij de beschrijving en 

karakterisering van hun ex-partner. De term “narcisme” werd veelvuldig gebruikt en aan dit 

fenomeen wordt ook veel aandacht besteed door de stichting. Het is mogelijk dat er sprake is 

geweest van een te homogene populatie. Er kan echter niet uitgesloten worden dat narcisme 

juist een belangrijke factor vormt bij relationeel geweld en het verdient dan ook de 

aanbeveling om bij eventuele vervolgonderzoeken gebruik te maken van meerdere 

wervingskanalen.     
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Bijlagen 

Bijlage 1: Oproep respondenten 

Gezocht: vrouwen die geïnterviewd willen worden! 

 

Onderwerp: 

Contact -en omgangsregelingen. Hoe verloopt het contact met je ex na het  

verbreken van de relatie na partnergeweld? 

 

Voor mijn laatste jaar aan de Universiteit voor Humanistiek doe ik,  

Karin, onderzoek naar vrouwen met kinderen in Nederland die tijdens  

hun relatie te maken hebben gehad met partnergeweld en hun relatie  

inmiddels verbroken hebben. Er bestaan verschillende vormen van contact  

-en omgangsregelingen om voor kinderen aan het recht van omgang met  

hun vader tegemoet te komen. Deze regelingen kunnen er voor zorgen dat  

er contact blijft bestaan tussen jou en jouw ex die geweld gebruikte.  

Mijn onderzoek gaat over de ervaringen van vrouwen met dit contact.  

Kortom hoe verloopt het contact met je ex na het verbreken van de  

relatie? 

 

De vrouwen die ik zoek: 

- hebben kinderen en hebben tijdens de relatie met de vader daarvan te maken gehad met 

partnergeweld; 

- hebben een vorm van contact- of omgangsregeling met hun ex;  

 

Voor mijn onderzoek is het belangrijk dat ik informatie krijg over  

ervaringen met het soort gebruikte geweld, de vorm van contact- en  

omgangsregeling en hoe je het contact met je ex nu ervaart. Enzovoort.  

Het kunnen dus best zware gesprekken zijn waar veel gevoelige informatie  

aan bod komt. In het uiteindelijke onderzoek zal je nergens je naam terug  

vinden. Ook zal alles zo verwerkt worden dat niemand kan achterhalen dat het  

jouw verhaal is, een anoniem interview dus. 

 

Als je interesse hebt om een interview af te geven dan kun je mailen naar… 

Ik verwacht overigens meer aanmeldingen dan dat ik interviews nodig. Helaas zal ik in dit geval niet 

iedereen kunnen interviewen.  Ik neem wel met iedereen contact op en zal dan kijken wat wel en wat 

niet in de agenda past. Voor het interview kom ik bij voorkeur jouw kant op.  
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Graag bij je aanmelding aangeven of ik als ik contact met je opneem rekening moet houden met je 

veiligheid. 

 

Graag hoor ik van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

Karin 
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Bijlage 2: Topiclijst 

Topics Aandachtspunten Voorbeeld vragen 

Vorm van relatie  Was je getrouwd, 

samenwonend, geregistreerd 

partnerschap, etc.?  

Vormen van geweld Ontwikkeling van het 

geweld. Van begin tot 

uiteindelijke scheiding 

Hoe zag het geweld er uit 

tijdens de relatie? 

Was het fysiek? 

Was het geestelijk? 

Was het beide? 

Hoe vaak kwam het voor? 

Wat was jouw reactie? 

Kun je voorbeelden geven van 

geweld tijdens de relatie? 

 

Oorzaken van geweld  Waarom werd het geweld 

gepleegd? 

Heb je een idee wat de 

aanleiding van het geweld 

was? 

 

Gevolgen van geweld Eigen reactie op het 

geweld 

Hoe voelde je je tijdens de 

relatie? 

Tijdens het geweld? 

Na afloop van het geweld? 

Welke gevoelens riep het op? 

Wat roept het nu op als je 

terugdenkt? 

Welke gevolgen heeft het 

geweld voor je gehad? 

Erkenning/gezag  Heeft de vader het kind 

erkend? 

Heeft de vader het gezag? 

Hebben jullie gezamenlijk 

gezag? 

Ouderschapsplan  Hebben jullie een 

ouderschapsplan opgesteld? 

Hoe ging dat? Zijn jullie er uit 

gekomen? 

Hebben jullie gebruik van 

mediation gemaakt? 

Zorgtaken en omgang  Heeft de rechter een beslissing 

moeten nemen over de 

omgang? 

Hoe ziet de verdeling van 

zorgtaken eruit? 

Hoe ziet de omgangsregeling 

eruit? 

Ben je daar tevreden mee? 
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Contact met ex-partner  Hoe veel contact heb je met je 

ex-partner? 

Op welke manier heb je 

contact met je ex-partner? 

Hoe verloopt dat contact? 

Hoe voel je je bij dat contact? 

Zou je het contact graag anders 

zien? 

Zijn er mogelijkheden om op 

een manier met de 

omgangsregeling om te gaan 

dat het goed voelt voor je? 

Voelt het contact veilig voor 

je? 
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Bijlage 3: Codes en families 

All current codes 

______________________________________________________________________ 

 
HU: Atlas TI 

File:  [C:\Users\k_van\Desktop\Karin\Scriptie UvH\Atlas ti\Atlas TI.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2017-02-19 15:09:16 

______________________________________________________________________ 

 
Besluit te gaan scheiden 

Created: 2017-01-11 13:54:04 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 16 

______________________________________________________________________ 

 
Contact met ex bij instantie 

Created: 2017-02-03 18:55:34 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:26:02 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 28 

______________________________________________________________________ 

 
Contact met ex bij overdracht kind 

Created: 2017-02-01 17:39:51 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:26:02 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 19 

______________________________________________________________________ 

 
Contact met ex voor overleg over kinder(eren) 

Created: 2017-02-01 19:49:46 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:26:02 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 29 

______________________________________________________________________ 

 
Eigen reactie op geweld 

Created: 2017-02-01 19:19:41 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:22:04 

 
Families (1): Gevolgen van geweld 

Quotations: 20 

______________________________________________________________________ 

 
Er alleen voor staan thuis 

Created: 2017-01-11 14:43:43 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 8 

______________________________________________________________________ 

 
Erkenning/gezag 

Created: 2017-02-01 17:43:17 by Super 
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Modified: 2017-02-19 14:24:35 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 13 

______________________________________________________________________ 

 
ex zoekt contact 

Created: 2017-02-01 19:13:55 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:26:02 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 52 

______________________________________________________________________ 

 
Fysiek geweld na beëindiging relatie 

Created: 2017-02-01 19:46:23 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:32:08 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 9 

______________________________________________________________________ 

 
Fysiek geweld tijdens relatie 

Created: 2017-02-04 19:33:29 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:20:30 

 
Families (1): Vormen van geweld tijdens de relatie 

Quotations: 13 

______________________________________________________________________ 

 
Gebrek aan steun voelen 

Created: 2017-01-10 18:51:34 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 4 

______________________________________________________________________ 

 
Geestelijk geweld tijdens relatie 

Created: 2016-07-06 23:26:40 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:20:32 

 
Families (1): Vormen van geweld tijdens de relatie 

Quotations: 51 

______________________________________________________________________ 

 
Genegeerd worden 

Created: 2017-01-10 18:56:56 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 2 

______________________________________________________________________ 

 
Getrouwd 

Created: 2016-07-06 23:25:18 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:19:32 

 
Families (1): Vorm van relatie 

Quotations: 11 

______________________________________________________________________ 
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Gevoelens bij gedachten aan ex 

Created: 2017-02-01 19:22:28 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:26:02 

 
Families (1): Contact met ex-partner 

Quotations: 40 

______________________________________________________________________ 

 
Gevoelens opgeroepen door geweld 

Created: 2016-07-06 23:28:47 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:22:04 

 
Families (1): Gevolgen van geweld 

Quotations: 27 

______________________________________________________________________ 

 
In de steek gelaten worden 

Created: 2017-01-10 18:57:32 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 2 

______________________________________________________________________ 

 
Karakter man 

Created: 2017-01-15 22:35:21 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:23:10 

 
Families (1): Oorzaken van geweld 

Quotations: 112 

______________________________________________________________________ 

 
Karakter vrouw 

Created: 2017-02-01 19:31:16 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:23:10 

 
Families (1): Oorzaken van geweld 

Quotations: 57 

______________________________________________________________________ 

 
Kritiek op instanties 

Created: 2016-07-06 23:27:53 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:24:35 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 54 

______________________________________________________________________ 

 
Lichamelijke gevolgen geweld 

Created: 2017-01-12 18:46:29 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:22:04 

 
Families (1): Gevolgen van geweld 

Quotations: 3 

______________________________________________________________________ 

 
Mediation 

Created: 2016-07-05 21:02:34 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:24:35 
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Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 21 

______________________________________________________________________ 

 
Omgangsregeling/zorgtaken 

Created: 2017-02-01 17:45:51 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:24:35 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 61 

______________________________________________________________________ 

 
Onderzoek door instantie 

Created: 2017-01-13 19:27:50 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:34:09 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 12 

______________________________________________________________________ 

 
Ouderschapsplan 

Created: 2017-02-01 17:44:21 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:24:35 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 8 

______________________________________________________________________ 

 
Politie 

Created: 2016-07-05 22:54:42 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:28:17 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 32 

______________________________________________________________________ 

 
Procedures vallen erg zwaar 

Created: 2016-07-06 23:28:29 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:24:35 

 
Families (1): Juridische procedures 

Quotations: 15 

______________________________________________________________________ 

 
Reden boosheid man 

Created: 2017-02-01 19:38:48 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:23:10 

 
Families (1): Oorzaken van geweld 

Quotations: 5 

______________________________________________________________________ 

 
Rol kind 

Created: 2016-07-06 23:29:37 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:27:50 

 
Families (1): Nieuwe inzichten 

Quotations: 72 

______________________________________________________________________ 

 
Samenlevingscontract 



 
75 

Created: 2017-01-14 21:27:10 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:19:40 

 
Families (1): Vorm van relatie 

Quotations: 1 

______________________________________________________________________ 

 
Samenwonend 

Created: 2017-01-15 22:34:54 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:19:42 

 
Families (1): Vorm van relatie 

Quotations: 2 

______________________________________________________________________ 

 
Seksueel geweld tijdens relatie 

Created: 2017-02-12 23:12:52 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:20:35 

 
Families (1): Vormen van geweld tijdens de relatie 

Quotations: 6 

______________________________________________________________________ 

 
Therapie 

Created: 2017-02-01 19:14:58 by Super 

Modified: 2017-02-19 14:22:04 

 
Families (1): Gevolgen van geweld 

Quotations: 33 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 
  

 


