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1. Niet voor herhaling vatbaar / Juliëtte Rosenkamp. - Zoetermeer : Free
Musketeers, 2012. - 131p.
Debuutroman, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de auteur
over het gewelddadige huwelijk waar ze jarenlang in zat.
Een relatie waarin je mishandeld wordt, is absoluut 'niet voor herhaling
vatbaar'. Maar hoe ontstaat zo'n gewelddadig huwelijk? Wat gaat eraan
vooraf? Wanneer is het genoeg en stap je op? En wat zijn daarna de
mogelijke consequenties? Julia, de ik-persoon, vertelt hoe het is om in
een huwelijk met huiselijk geweld verzeild te raken. Hoe heftig is het als
je partner zich ontpopt van een lieve, begripvolle man tot een
psychopathische, mishandelende leugenaar?
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2. A memory, a monologue, a rant, and a prayer / Eve Ensler, Mollie
Doyle (editors). - New York : Villard, 2007. - 223p.
Selectie uit de collectie van het ‘Until the Violence Stops’ Festival, de
internationale tournee die ons bewust maakt van geweld tegen vrouwen
en meisjes. Bijvoorbeeld de toneelschrijver Edward Albee over S&M, de
schrijfster Maya Angelou over vrouwenwerk, Michael Cunningham over
zelfverminking, Dave Eggers over een Sudanese ontvoering, Carol
Gilligan over een dochter die getuige is van het slaan van haar moeder,
en Susan Miller over het opvoeden van een zoon als alleenstaande
moeder. Deze inspirerende, grappige, boze, oprechte, tragische en mooie
verhalen schetsen samen een portret van het effect van deze thema's op
ons allemaal. Ook biedt het informatie over het organiseren van een ‘Until
the Violence Stops’ evenement in je eigen omgeving. Dit boek is een
oproep aan de wereld om geweld tegen vrouwen te beëindigen.
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3. Huiselijke vrede : allochtone mannen over huiselijk geweld,
mannelijkheid en eer / Saadet
Metin, Hans Krikke, Jale Simsek. - Stichting Ada Awareness, 2006. 243p.
Daders van Antilliaanse, Turkse, Afro-Surinaamse en Marokkaanse
afkomst vertellen onder
welke omstandigheden ze geweld gebruiken tegen hun partners of
kinderen. Welke rol spelen cultuur en migratie daarbij? Welke behoefte
hebben zij aan voorlichting, emancipatie en hulpverlening?
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4. Eerwraak in Nederland / Renate van der Zee. - Antwerpen; Amsterdam
: Houtekiet, 2006. - 230p.
In maart 2004 werd een jonge Turkse moeder van drie kinderen
doodgeschoten door haar man op een steenworp afstand van het blijfvan-mijn-lijfhuis waar ze naar toe was gevlucht. Haar lichaam was
doorzeefd met kogels. Het was een van de meest schokkende
eremoorden die in Nederland heeft plaatsgevonden. Sindsdien staat
eerwraak op de politieke agenda.
Renate van der Zee beschrijft hoe eerwraak (eer gerelateerd geweld) zijn
intree in Nederland
heeft gedaan, waar eer gerelateerd geweld uit bestaat, en hoe
hulpverleners, politie en
rechters met dit verschijnsel omgaan. Ter illustratie zijn vier verhalen
opgenomen van
mensen die ‘eerwraak’ van nabij hebben meegemaakt.
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5. On violence and on violence against women / Jacqueline Rose. - New
York : Farrar, Straus and Giroux, - 2021, 423p.
Dit boek volgt de vele vormen van hedendaags geweld. En biedt een
nieuw, provocerend verslag van geweld in onze tijd. De thema's variëren
van transrechten en #MeToo, tot seksuele intimidatie van
migrantenvrouwen, van het proces tegen Oscar Pistorius tot huiselijk
geweld in lockdown, en van het schrijven van Roxanne Gay tot Hisham
Mitar en Han Kang. Is geweld altijd gendergerelateerd, en zo ja, altijd op
dezelfde manier?
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6. Violence against women : what everyone needs to know ® / Jacqui
True. – Oxford : Oxford University Press, - 2021, 252p.
Dit boek geeft een actuele weergave van kennis en onderzoek over
gender gerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gaat niet
alleen in op de geschiedenis van het begrip, het onderzoekt ook de
oorzaken en gevolgen van gender gerelateerd geweld in huiselijke kring,
op de werkvloer en in openbare ruimtes. Aan bod komen thema's zoals
mannelijkheid, media en migratie. Ook biedt het suggesties voor
wetgeving, beleid en activisme op nationaal en internationaal niveau.
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7. Engaging men and boys in violence prevention / Michael Flood. - New
York : Palgrave Macmillan, 2019. - 438p.
Dit boek vestigt de aandacht op aanpak van geweld, gericht op mannen
en jongens. De focus ligt op effectieve en innovatieve strategieën voor
preventie van huiselijk geweld, seksueel geweld en andere vormen van
intimidatie en misbruik. Onderzoek naar gender, mannelijkheid en geweld
en internationale praktijkvoorbeelden komen in het boek samen.
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8. Femicide across Europe : theory, research and prevention / Shalva
Weil, Consuelo Corradi, Marceline Naudi (editors). - Bristol : Policy Press,
2018. - 185p.
Dit boek presenteert onderzoeksresultaten over femicide in Europa. Met
hun bijdragen willen de auteurs het bewustzijn van dit internationale
verschijnsel, het vermoorden van vrouwen en meisjes vanwege hun sekse,
vergroten.
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9. Color of violence : the INCITE! Anthology. INCITE! Women of Color
Against Violence (ed.). Durham; London : Duke University Press, 2016. 325p.
Dit boek toont de vele vormen en uitingen van geweld tegen vrouwen
van kleur aan de hand van gedichten, korte essays, brieven en
persoonlijke beschouwingen. Tegelijkertijd onthullen de bijdragen nieuwe
vormen van activisme en veerkracht van deze vrouwen wereldwijd. Het
boek verbindt diverse thema's zoals gender, militarisme, kolonialisme en
oorlog.
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10. The handbook of community safety, gender and violence prevention :
practical planning tools / Carolyn Whitzman. - London etc. : Earthscan,
2008. - 276p.
Dit handboek biedt vanuit een gender invalshoek onderzoek en
voorbeelden van lokale, regionale en internationale interventies op het
gebied van preventie van criminaliteit, geweld en onveiligheid. Door
middel van goede voorbeelden, die variëren in continent en gebied, geeft
dit boek inzicht in welke initiatieven wel en niet werken.
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11. Violence and exploitation against women and girls / Florence L.
Denmark, Herbert H. Krauss, Esther Halpern (editors). - Boston : Blackwell
Publishing, 2007. - 391p.
De schrijvers plaatsen geweld tegen vrouwen en meisjes in verschillende
culturele en religieuze perspectieven en presenteren ook theorieën over
geweld, de rol van stereotypering en het effect van geweld in de grotere
gemeenschap. De recente opkomst van cybergeweld, met name tegen
adolescenten, komt aan de orde en er worden verschillende
geweldpreventieprogramma's beschreven. Ter afsluiting van het boek een
hoofdstuk over de rol van de Verenigde Naties en niet-gouvernementele
organisaties bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen wereldwijd.
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12. The macho paradox : why some men hurt women and and how all
men can help / Jackson Katz. - Naperville : Sourcebooks, 2006. - 296p.
De auteur vindt dat alle mannen een rol moeten spelen bij het
voorkomen van mannelijk geweld tegen vrouwen. Hij stelt dat geweld
moet worden gezien als een maatschappelijk probleem dat geworteld is
in cultuur. Jackson spoort mannen aan om direct de confrontatie aan te
gaan met de vrouwonvriendelijke houding en gedrag van hun
leeftijdsgenoten.
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13. Dat zou jij nooit toelaten : als liefde giftig wordt / Tessel ten
Tweege.- Breda : De Geus, 2022. 286p.
In dit boek vertelt Tessel haar eigen verhaal over partnergeweld. Ook
reikt ze anderen handvatten aan om partnergeweld te voorkomen, te
herkennen en te doorbreken. Tijdens een weekendje Londen ontmoet
eerstejaarsstudente Tessel de charmante Luis. Tessel is verguld als Luis
haar kort daarna in Amsterdam opzoekt, maar al snel ontpopt hij zich tot
een jaloerse, gewelddadige machtswellusteling.
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14. Bont en blauw / Anna Quindlen, Marijke Versluys (vert.). Atlas :
Amsterdam, 1998. – 271p.
Dit boek vertelt het verhaal van verpleegkundige Fran Benedetto,
politieman Bobby Benedetto en hun zoontje Robert, die samen een
modelgezin vormen. Achter de schermen wordt Fran echter mishandeld.
Uiteindelijk duikt ze onder en, hoewel ze onder een andere naam een
nieuw leven weet op te bouwen, blijft de angst voor ontdekking bestaan.
Het boek beschrijft hoe Fran heen en weer geslingerd wordt tussen
zelfbehoud en de liefde voor haar kind.
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15. Dirty Weekend / Helen Zahavi, vert. door Annelies Eulen. –
Amsterdam : Arena, 1992. 110p.
Deze roman gaat over een jonge vrouw, Bella, die haar angst weet te
overwinnen, afscheid neemt van haar slachtofferschap en wraak neemt op
haar mannelijke belagers. Bella rekent af met de mythe dat geweld een
mannelijk privilege is én het stereotiepe beeld van de vrouw als willoos
slachtoffer van mannelijke frustraties.
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16. Zij zei : #MeToo: het journalistieke onderzoek, de onthullingen en de
wereldwijde impact / Jodi Kantor, Megan Twohey. - Amsterdam : Atlas,
2019. - 320p.
Op 5 oktober 2017 publiceerden Jodi Kantor en Megan Twohey een
artikel in The New York Times dat de wereld zou veranderen.
Maandenlang hadden ze geruchten over seksueel wangedrag door
Hollywood-producer Harvey Weinstein onderzocht. Hun onderzoek werd
een katalysator achter de wereldwijde #MeToo-beweging.
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