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Summary in Dutch - Samenvatting in het Nederland
“Rape Experiences and the Limits of Women’s Agency in Comtemporary Post-Reform
Vietnam” onderzoekt hoe vrouwen en meisjes omgaan met verkrachting en hoe deze
ervaringen worden beïnvloed door sociale vertogen over gender en seksualiteit in
Vietnam. Het onderzoek is conceptueel gebaseerd op recente theorievorming over
relationele autonomie en op antropologische visies op de “belichaamde ervaring.” De
focus ligt dus op de ervaring van verkrachte vrouwen en hun verwerkingsstrategieën en
niet op de aard en frekwentie van verkrachting. Daarom zijn een kwalitatieve benadering
en een context-specifieke interpretatieve analyse gehanteerd voor wat betreft het
hoofddeel van het onderzoek. Onderzoeksgegevens zijn in de eerste plaats verzameld
door een etnografische benadering van een beperkt aantal respondenten: door open
interviews, levensgeschiedenissen en participerende observatie. Aanvullende gegevens
komen uit gerechtelijke dossiers. Deze bronnen zijn gebruikt voor een discoursanalyse
van de betekenis van verkrachting als een gendered misdrijf. Verder inzicht werd
verkregen door onderzoek naar de representatie van verkrachtingszaken in een beperkt
aantal kranten.
Onderzoek naar verkrachting als wapen in oorlogstijd verbindt verkrachting aan de
militaire en politieke doelen van gewapende conflicten. Mijn onderzoek naar
verkrachting in vredestijd concentreert zich op de vormgeving van alledaagse politiek en
alledaagse machtsverhoudingen zoals die worden uitgedrukt in de maatschappelijke
reacties en standpunten met betrekking tot verkrachting. Mijn onderzoeksresultaten laten
zien dat sociale vooroordelen en het gebrek aan consistentie in juridische procedures
tesamen zorgen voor een beperking van de keuzemogelijkheden van vrouwen bij de
verwerking van hun verkrachting.
Het huidige vertoog over “maatschappelijk kwaad”- waartoe verkrachting in Vietnam
wordt gerekend - is een vertoog dat wordt verondersteld de “onschuldige” burgers te
beschermen. Dit vertoog heeft als effect dat slachtoffers van verkrachting worden
geassocieerd met het “kwaad” dat zij hebben doorgemaakt, met als verder gevolg dat
zijzelf de schuld krijgen voor wat hen is overkomen. Daarbij komt nog dat de notie van
familie-eer voorop staat in de familieverhoudingen en gemeenschapsverbanden, ook bij
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de naweeën van een verkrachtingservaring. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de pogingen om tot
een compensatie-overeenkomst te komen en uit de manier waarop familieleden reageren
op de sociale gevolgen van de verkrachting van iemand binnen hun kring. Deze reacties
volgens vaste formules; daarbij worden ze gemanipuleerd en uiten ze zich in
verschillende, voornamelijk niet-gewelddadige vormen. De rol die de familie speelt in het
omgaan met de gevolgen van verkrachting en de manier waarop individuele
hulpbehoeften worden aangepast aan familiebelangen zoals aangetoond in deze studie,
zijn zonder twijfel ook relevant voor andere culturen en samenlevingen. De kuisheid van
de vrouw representeert in patriarchale samenlevingen niet alleen haar eigen waardigheid
en morele niveau, maar weerspiegelt ook de goede naam van haar familie, clan,
verwantengroep, etnische groep of klasse. Dit blijkt uit wat er feitelijk gebeurt met
vrouwen en meisjes die zijn verkracht of seksueel misbruikt. De dreiging van
verkrachting hangt echter als zwaard van Damocles boven het hoofd van elke vrouw in
Vietnam (of waar dan ook). Met andere woorden: het gaat niet alleen om het fenomeen
verkrachting op zichzelf, maar om de discursieve and praktische inperkingen van de
vrijheden van vrouwen. Er bestaan sociale regels en wetten die onder de oppervlakte
blijven totdat vrouwen ze onwetend overschrijden en daarna de bestraffing gaan voelen.
Door bloot te staan aan zulke bestraffingen en, wat vaker voorkomt, de bedreiging
daarmee, worden vrouwen en meisjes in Vietnam voordurend herinnerd aan de noodzaak
van “fatsoenlijk” gedrag. Vrouwen die tevens moeder zijn kennen deze regels en wetten
bij uitstek en dragen maar al te vaak bij aan het instandhouden daarvan, zelfs als dat ten
koste gaat van hun eigen dochter’s welzijn.
Hoewel de weerzinwekkendheid van verkrachting het onderwerp is van dit
onderzoek, is mijn aandacht gericht op de vraag hoe vrouwen omgaan met de lijdensweg
en

de

onderdrukking
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worden

veroorzaakt.

Mijn

onderzoeksresultaten sluiten aan bij die van vergelijkbaar onderzoek: ondanks de
barrières die verkrachte vrouwen tegenkomen op zoek naar gerechtigheid, slagen ze er
toch in om de bureaucratische hordes te nemen en hun weg te vinden in de door inherente
corruptie aangetaste sociale structuur. Daarbij moet worden aangetekend dat de keus om
te zwijgen voor sommige verkrachtingsslachtoffers in dit onderzoek vergelijkbaar is met
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verwerkingsproces.
Uit de individuele verhalen van dit onderzoek blijkt dat jonge vrouwen in Vietnam
onbeschermd staan in het gecompliceerde sociale proces van overgang van orthodox
staatssocialisme naar een chaotische markt-georiënteerde samenleving, met een
verhoogde sociale en geografische mobiliteit en complexere sociale netwerken. Terwijl
Doi Moi grotendeels een mannenonderneming is, gerund door bureaucraten,
risicodragende ondernemers en vertegenwoordigers van NGO’s, zijn er ook
mogelijkheden voor vrouwen geschapen, vooral op het gebied van economie en
onderwijs. Tegen de achtergrond van economische en sociale “liberalisaties” worden
vrouwen echter gelijktijdig teruggedrongen in hun rol van plichtsgetrouwe echtgenotes,
moeders en dochters, als boegbeelden van moraliteit. Daardoor kunnen ze worden
beschouwd en functioneren ze in de praktijk als “sociale kleefstof.” In een patriarchale
samenleving kan verkrachting - en de dreiging van verkrachting - worden gezien als
onderdeel van een in elkaar grijpend mechanisme dat vrouwen maakt tot de (gendered)
“sociale kleefstof” die ze in feite belichamen.
Op grond van mijn onderzoeksuitkomsten bepleit ik daarom een interpretatie van
individuele autonomie als een overwogen of “beredeneerde” sociale positie.
“Beredeneerd” betekent voor mij dat autonomie niet alleen bestaat als intentie en wens,
maar zich ook manifesteert in de rationele perceptie van individuen van hun eigen
bijzondere omstandigheden. Op basis van deze perceptie maken ze keuzen en voeren ze
deze onder bepaalde omstandigheden uit. In dit opzicht is de “beredeneerde” autonomie
een uitbreiding van de notie van relationele autonomie zoals ontwikkeld in de
feministische theorievorming: het vergroot en contextualiseert agency die gewoonlijk
vooral wordt begrepen als intentie en verlangen, of als door de omstandigheden
ingegeven. Binnen deze strekking impliceert “beredeneerde” autonomie ook praktische
mogelijkheden, continuïteit en flexibiliteit in de mogelijkheden van individuen om
rationele keuzen te maken bij het weer oppakken van het eigen leven.
Deze opvatting van “beredeneerde” autonomie kan dienen als bruikbaar theoretisch
instrument om te onderzoeken hoe het zogenaamde “grijze” gebied eruitziet, waarin
individuele vrouwen hun eigen, bijzondere overlevingsstrategieën toepassen na een
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verkrachting. In dit opzicht zou meer cross-culturele aandacht moeten worden besteed
aan de bijzondere eigenschappen en omstandigheden van elk individu, aan haar
subjectiviteit en haar vermogen om te beredeneren met en binnen de context van
bestaande genderverhoudingen.
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