
  
  

Aan Mariëtte Hamer,  

Regeringscommissaris Seksueel Overschrijdend Gedrag en Seksueel geweld 

 

CC: Minister VWS Ernst Kuipers 

 Minister OCW Robert Dijkgraaf 

         Minister SZW Karien van Gennip  
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Betreft: aanbevelingen voor verbetering van aanpak van ‘geweld in partnerrelaties’. 

 

Amsterdam, 12 maart 2022 

 

 

Geachte mevrouw Mariëtte Hamer,   

 

Welkom in uw nieuwe functie. Wij, Wijze Oude Vrouwen, zijn blij met uw komst.  Jarenlang 

hebben wij ons ingezet om de positie van vrouwen te verbeteren. En dat doen wij nog steeds. De 

Wouw is een organisatie van maatschappijkritische vrouwen van boven de 50 jaar. Onze leden 

ondersteunen vrouwen die zich inzetten om ‘seksueel geweld en grensoverschrijdende gedrag’ te 

bestrijden.  

Al sinds de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw is het bekend dat vrouwen structureel te maken 

hebben met allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend gedrag, misbruik en geweld’ 1. Sindsdien is 

er veel ondernomen, maar deze complexe problemen blijken erg hardnekkig.  

Wij sturen u een notitie met een overzicht van het beleid t.a.v. ‘geweld tegen vrouwen in 

partnerrelaties 2.   We hebben de vrouwenopvang en de werkwijze van Veilig Thuis en het 

programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ nader bekeken. Er zijn op dit terrein grote verbeteringen 

mogelijk en gewenst.  

We waren teleurgesteld dat ‘huiselijk geweld buiten uw taakopdracht viel.  

We hopen dan ook dat u zich wilt inzetten om een aparte onafhankelijke regeringscommissaris aan 

te stellen voor deze ingewikkelde problematiek. Tot slot wensen wij u succes in uw nieuwe baan.   

 

Hoogachtend, 

 

Bernardine Ensink, Eba Nanuru, Marjan Nieuwenhuis  

Namens de feminismegroep van Wouw 

                                            
    1. Ensink B.J en Albach F. (1983) ‘Angst voor seksueel geweld, van overdreven angst naar gerechtvaardigde 

woede’, Werkgroep Vrouwenstudies, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden. Onderzoek in 

opdracht van het Ministerie van Justitie. Vervolg onderzoek WODC (1985) 

  2. Notitie: ‘Geweld tegen vrouwen in partnerrelaties’. Vrouwenopvanghuizen, Werkwijze van Veilig Thuis en 

'Geweld hoort nergens Thuis’ met preventiemogelijkheden en beleidsaanbevelingen. B.J. Ensink, E. Nanuru en  

M.A. Nieuwenhuis 

http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Mar.Hamer.-notitie-def-Bern-Marjan-12mrt22.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Onderzoek-Ber-1983-Angst%20voor%20Sexueel%20Geweld%20deel%201-31mrt22.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Onderzoek-Ber-herhaald-onderzoek-WODC-1985-25mrt22.pdf

