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Beste criminoloog,  

Dit is de eerste keer dat ik mij als 

voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging voor Criminologie tot u 

mag richten. Medio 2019 heb ik het 

stokje overgenomen van Wim 

Huisman, na een bloedstollende 

verkiezingsstrijd. Het is ongelofelijk 

eervol en leuk om deze bloeiende 

vereniging te mogen voorzitten.  

In deze Criminoloog veel aandacht voor diegenen die wel de 

‘werkpaardjes’ van de criminologie worden genoemd: onze 

promovendi. Vier jaar (zeker) van noeste arbeid, soms tussendoor al in 

artikelvorm gepubliceerd, maar uiteindelijk in een handzaam boekje tot 

lijvig boekwerk samengebald. Voor iedere promovendus is het een 

bijna magisch moment om al dat werk dan uiteindelijk vast te houden. 

En dan zijn nu zes van deze proefschriften op de shortlist van de 

Willem Nagel prijs terechtgekomen.  

Iedere twee jaar reiken we de Willem Nagel prijs uit. Willem Nagel 

was een Nederlands jurist en criminoloog. Hoewel Wikipedia van 

mening is dat hij vooral bekend is als schrijver (onder het pseudoniem 

J.B. Charles, zijn schuilnaam in het verzet) denken wij criminologen 

daar anders over. Willem Nagel promoveerde in Groningen op het 

proefschrift ‘De criminaliteit van Oss’. Wie meer van die criminaliteit 

wil weten kan nog de relatief recent uitgebrachte film ’De bende van 

Oss’ bekijken. Later werd Nagel hoogleraar penologie en criminele 

sociologie in Leiden. Hij wordt wel gezien als de grondlegger in 

Nederland van de kritische criminologie. De Willem Nagelprijs is in 

1991 ingevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie 

(NVK, nu NVC) voor het beste Nederlandstalige proefschrift op het 

gebied van de criminologie. Dit jaar bestaat de jury uit Willem- Jan 

Verhoeven, Miranda Boone en ondergetekende. Van alle zes 

proefschriften op de shortlist kunt u in deze Criminoloog een korte 

samenvatting van het proefschrift vinden. Natuurlijk hopen we op een 

groot publiek voor de uitreiking op donderdag 30 januari 2020, dit jaar 

op een bijzondere locatie namelijk in het EYE Filmmuseum in 

Amsterdam met uitzicht over het IJ (zaal IJ-lounge). Aanmelding kan 

via een mailtje naar info@criminologie.nl, vóór 23 januari.  

Verder in deze Criminoloog een aantal lezenswaardige inhoudelijke 

bijdragen. De eerste is van Jan van Dijk, geënt op de sessie op het 

laatste ESC congres in Gent waarin werd teruggeblikt op zijn oratie uit 

2006. Vervolgens een samenvatting van de onderzoeksplannen die 

Evelien Hoeben (winnares van de Willem Nagelprijs 2017!) met haar 

VENI beurs op de rails heeft gezet, en een introductie van de geplande 

VIDI onderzoeksactiviteiten van Marie Lindegaard. Als laatste een 

verslag door Henk Elffers van de NVC studiemiddag “Guardianship 

before, during, and after a criminal event” die op 1 oktober werd 

gehouden.  

Ten laatste de aankondiging van het jaarlijkse hoogtepunt: ons congres 

dat traditiegetrouw weer in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden 

zal plaatsvinden. Op donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020 hopen we 

weer op een ruime opkomst, zeker gezien het thema van dit jaar, 

Georganiseerde misdaad.  

Catrien Bijleveld         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Dijk  

(Tilburg University) 

 

‘Ik vermoed dat men er niet tegen kan dat een slachtoffer naar buiten 
treedt en zich sterk toont. Dat wil men niet. Ze zien liever iemand die 
zich terugtrekt. Maar zo ben ik niet – en dat leidt dan tot haat’. 

Natascha Kampusch in Der Standard, 10 oktober, 2019. 

 

Op het jongste ESC-congres in Gent organiseerde Antony Pemberton 
een workshop waarin ik mocht reflecteren op mijn in 2006 
uitgesproken Tilburgse oratie over de ‘dubbelhartige bejegening van 
slachtoffers in de Westerse cultuur’, getiteld het ‘Abelsteken’ (Van  
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Dijk, 2006).  Als referenten traden op de criminoloog Tom Daems uit 
Leuven en de theoloog Tineke Van Nugteren van Tilburg University.  

Het begrip labeling vormde, zoals bekend, het uitgangspunt van een 
van de meest invloedrijke criminologische theorieën uit de tweede 
helft van de vorige eeuw, de labeling theorie van Edwin Lemert. 
Volgens deze theorie wordt personen die de wet overtreden de sociale 
identiteit van ‘slecht mens’ aangemeten. Bij verinnerlijking van dit 
stigma ontstaat een negatief zelfbeeld wat verdergaand crimineel 
gedrag in de hand werkt (zgn. secondaire deviantie). De politieke 
implicatie van deze visie op criminaliteit is dat de strafrechtspleging 
als schadelijke, criminogene kracht moet worden gezien, en maar beter 
zo veel mogelijk kan worden beperkt of zelfs geheel zou moeten 
worden afgeschaft (abolitionisme).  

Behalve een stigma voor daders bestaat er, zo betoogde ik in mijn 
oratie, ook een sociaal label voor slachtoffers dat belastend voor hen 
kan zijn. Of er in onze cultuur een stereotype beeld van een slachtoffer 
bestaat, kan iedere docent zelf toetsen door zijn/haar studenten te 
vragen welke associaties het begrip slachtoffer bij hen oproept zoals ik 
de afgelopen jaren tientallen keren heb gedaan. Zonder mankeren 
werden als kenmerkende eigenschappen lijden, passiviteit en/of 
hulpeloosheid genoemd. Recent Engels onderzoek heeft bevestigd dat 
het begrip victim associaties opwekt van passivity en powerlessness 
(Forster, 2018). In de VS bleek dat respondenten het woord victim in 
relatie tot verkrachting associeerden met schaamte en trauma en het 
begrip survivor met woede en het verbreken van de relatie (Boyle & 
Clay-Warner, 2018). Dat er, zoals door mij verondersteld, een label 
voor slachtoffers bestaat, lijkt me hiermee empirisch afdoende 
onderbouwd.  

In mijn oratie ging ik uitvoerig in op de door mij veronderstelde 

Christelijke herkomst van het slachtoffer-label. Deze herkomst blijkt 

volgens mij onder meer uit het etymologische feit dat gedupeerden van 

misdrijven in alle Westerse talen- en uitsluitend daarin! - vanaf de 18de 

eeuw worden aangeduid als ‘slachtoffer’. Waarom gedupeerden van 

misdrijven aanduiden als offerdieren? Volgens mij gebeurde dit omdat 

men in het leed van de gedupeerden het Lijden van Christus herkende, 

die al vanaf de 17 eeuw in alle Westerse talen door theologen als 

‘slachtoffer’, namelijk als slachtoffer van ‘Onze Zonden’, werd 

aangeduid (in het Latijn als victima). De juistheid van deze 

etymologische ‘ontdekking’ is inmiddels van theologenzijde bevestigd 

(Galona, 2017). Zij vormt, dunkt me, een krachtige ondersteuning van 

mijn these dat het slachtoffer-label geworteld is in het Christelijke 

geloof. Een andere aanwijzing hiervoor biedt de Mattheüs Passion 

waarin het koor zingt: ‘Mogen wij in onze Pijn, gelijk de Here Jezus 

zijn, Und  in Verfolgung stille schweigen’. De-18-eeuwse toehoorder 

wordt hier expliciet opgeroepen om bij het ondergaan van onrecht, 

zoals een tegen hem/haar gepleegd misdrijf, Christus als rolmodel te 

volgen door zijn/haar lot gelaten te ondergaan (in de Nederlands-

Protestantse variant: ’niet klagen maar dragen en bidden om kracht’). 

Het Westerse slachtoffer-label vertolkt in mijn visie de Christelijke 

vergevingsmoraal. (In mijn oratie bracht ik deze moraal in verband met 

de zondebok-theorie van de Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René 

Girard maar dat voert op deze plaats te ver.  

Secondaire victim blaming 

Westerlingen treden slachtoffers in principe met compassie tegemoet 
maar zij moeten zich van hun kant dan wel bescheiden opstellen. Het 
Islamitische beeld van het wraak-gerechtigde slachtoffer stuit ons 
tegen de borst. In mijn oratie besprak ik aan de hand van enkele case 
histories hoe de meelevende en hulpvaardige houding ten aanzien van 
slachtoffers omslaat in afkeer en haat als de betrokkene niet aan het 
verwachtingspatroon van ‘lijdelijk lijden’ voldoet door zich assertief te 
gedragen. Het best gedocumenteerde voorbeeld is de geschiedenis van 
Natascha Kampusch, een Oostenrijks slachtoffer van een zeven jaren 
durende gevangenhouding door een psychopaat. Zij werd de eerste 
dagen na haar ontsnapping overstelpt met goedbedoelde bloemstukjes 
en teddyberen. Maar nadat zij zich in een tv-programma had 
gepresenteerd als welbespraakte en eigenzinnige jonge vrouw, sloeg de 
stemming radicaal om. De populaire Bildzeitung liet weten dat 
Kampusch volgens de politie waarschijnlijk medeplichtig was geweest 
aan haar eigen ontvoering. Haar verkettering duurt tot op de dag van 
vandaag voort: zij kan nog steeds geen gebruik maken van de Weense 

metro zonder te worden toegesist en beschimpt. Zij is, in haar eigen 
woorden, voor het leven als nep-slachtoffer gestigmatiseerd.  

Natascha Kampusch enkele dagen na haar bevrijding in 2005 (boven) 
en tien jaar later bij verschijning in een biografische film (onder). 

Het tweede door mij beschreven voorbeeld betreft het Britse 
doktersechtpaar McCann van wie het dochtertje in 2007 in Portugal is 
ontvoerd (Van Dijk, 2009). Omdat ze niet gerust waren op de 
professionaliteit van de lokale politie richtten zij zich in een 
veelbekeken tv-programma tot het publiek met een verzoek hen te 
helpen om hun dochtertje op te sporen.  

Oproep van echtpaar McCann op televisie. 
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Om geen sadistische machtsgevoelens bij de kidnapper op te wekken 
presenteerden zij zich hierbij zo zakelijk en beheerst mogelijk. Omdat 
mevrouw McCann haar tranen bedwong oordeelde de publieke opinie 
in binnen- en buitenland dat zij geen echt slachtoffer kon zijn. Een 
Engels boulevardblad opperde zelfs dat de ouders tot een pedofiel 
netwerk hadden behoord en waarschijnlijk medeplichtig aan de 
ontvoering van hun dochtertje waren geweest. Hun imago in de media 
is tot op de dag van vandaag controversieel. 

De neiging om slachtoffers die het stereotype zielige slachtofferbeeld 
met voeten treden schuldig te achten aan hun eigen lot, noemde ik in 
mijn oratie secondaire victim blaming. Het is een manier om 
ontketende slachtoffers af te straffen. Een vers voorbeeld van dit 
verschijnsel is de reactie op Emma Sulcowics, slachtoffer van een date 
rape op de campus van Colombia University in New York in 2013. Uit 
protest tegen de lakse reacties van de Universiteit op wat haar was 
overkomen, besloot ze zelf in actie te komen door onder het motto 
‘Carry that Weight’ haar matras dagelijks mee te zeulen naar de 
collegezalen. Deze demonstratieve actie wekte op de campus zoveel 
irritatie dat ze in een poster-campagne als ‘leuk leugenaarstertje’ werd 
weggezet (Columbia#RAPEHOAX). 

Emma Sulcowicz ‘Carry that Weight’ (boven) en de daaropvolgende 
lastercampagne op de Colombia campus (onder). 

Uit Duits experimenteel onderzoek is gebleken dat (mannelijke) 
respondenten eerder zijn genegen de schuld bij de gedupeerde te 
leggen als deze als survivor wordt gepresenteerd dan als victim 
(Schwark & Bohner, 2019). Ik zie deze uitkomst als steun voor de 
hypothese van secondaire victim labeling. Aleida Bos betrok ook 
rechters in een soortgelijke studie. Hieruit bleek dat rechters 
medelevender staan tegenover verdrietige, zich passief opstellende 
gedupeerden dan tegenover assertieve (Bos, 2019).  Dit resultaat wijst 
op niets minder dan systematische victim labeling en daarop 
gebaseerde victim blaming in de Nederlandse strafrechtspraktijk.  

Implicaties 

In laatste deel van mijn oratie ging ik in op de maatschappelijke en 
politieke konsekwenties van victim labeling. Het heeft mijns inziens de 
klinische benadering van trauma-slachtoffers lange tijd op het 
verkeerde been gezet door te focussen op verdriet, angst en depressie, 
en woede en veerkracht te negeren. Nog fundamenteler is de invloed 
op de Westerse strafrechtspleging geweest. Deze was in de vorige 

eeuw nagenoeg geheel slachtoffervrij gemaakt. Ook Restorative Justice 
stond aanvankelijk meer in het teken van de-stigmatisering van de 
dader dan van het slachtoffer. Victim labeling theorie heeft dus op heel 
verschillende terreinen grote praktische betekenis. Als belangrijkste 
politieke implicatie van victim labeling theorie noemde ik het verlenen 
van spreekrecht aan de gedupeerden in het strafproces. De 
gedupeerden moeten juist ook daar het van hen verwachte Stille 
Schweigen kunnen doorbreken. Deze implicatie staat haaks op die van 
de abolitionisten. Ik pleit voor het optuigen van het strafproces met een 
volwaardige rechtspositie voor het slachtoffer, en zeker niet voor de 
afschaffing ervan. 

Kritiek.  

Van Nugteren wees erop dat ook in andere culturen slachtoffers 
worden onderdrukt. Zij wijst op wijdverspreide victim blaming van 
gedupeerden van seksueel geweld in India en Pakistan. Deze heeft in 
het geheel geen Christelijke achtergrond maar berust op de patriarchale 
kastenmaatschappij. Deze kanttekening lijkt me volstrekt juist. In de 
discussie met de zaal werd tevens verwezen naar vormen van victim 
blaming in de Joodse traditie. Dit alles doet echter naar mijn mening 
aan de internationale betekenis van de door mij gepostuleerde 
Christelijke victim labeling niets af. Omdat Westerse landen de 
afgelopen eeuwen de wereld hebben gedomineerd heeft het 
Christelijke slachtofferbeeld vrijwel overal een zwaar stempel op het 
moderne strafproces gedrukt. Slechts enkele Arabische jurisdicties 
vormen hierop een uitzondering. 

Daems waarschuwde voor een victimologie die zichzelf als ‘Blijde 
Boodschap’ presenteert en de ogen sluit voor mogelijke ongewenste 
neveneffecten van slachtoffer-emancipatie. Voor zover hij hiermee wil 
aansluiten bij Garland’ s kritiek dat de beweging voor 
slachtofferrechten voortkomt uit de neoliberale roep om strengere 
straffen, wijs ik die kritiek van de hand. De ideologische herkomst van 
de slachtofferbeweging ligt in de beweging voor burger- en 
vrouwenrechten en heeft met neoliberalisme weinig of niets van doen. 
De doorbraak van slachtofferrechten in de huidige eeuw loopt 
bovendien parallel aan verminderde steun voor de doodstraf en 
krimpende gevangenispopulaties. Overigens ontwaar ik binnen de 
victimologie wel degelijk een levendig debat over mogelijke nadelige 
effecten van meer slachtofferrechten. Mijn voormalige rechtsgeleerde 
collegae bij INTERVICT waren genegen het inmiddels ingevoerde 
onvoorwaardelijke spreekrecht voor slachtoffers af te wijzen omdat 
daardoor het vermoeden van onschuld van de verdachte zou kunnen 
worden aangetast (Groenhuijsen en Letschert, 2012).  

Het belangrijkste effect in de praktijk van slachtofferrechten is mijns 
inziens niet een verzwaring van de straffen geweest maar een toename 
van schadevergoedingen voor gedupeerden, uitgekeerd door overheden 
of door de daders zelf. Dit lijkt mij een hoogst gewenst resultaat, zowel 
voor de gedupeerden als voor het helende vermogen van de 
strafrechtspleging. Slechts wanneer slachtoffers in het strafproces in 
voldoende mate tot en aan hun recht komen, kan het in de huidige tijd 
nog als vrede-herstellend ritueel functioneren.  

Literatuur: 

Boyle, K. & J. Clay-Warner (2018). Shameful "Victims" and Angry 
"Survivors": Emotion, Mental Health, and Labeling Sexual Assault. 
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paradigm. PhD Tilburg University, Tilburg: Wolf Legal Publishers 
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twee fasen proces, In: M. Groenhuijsen, R. Letschert & S. Hazenbroek 
(Eds.), KLM van Dijk, Liber Amicorum J.J.M van Dijk, Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers, 137-153. 
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Marie Lindegaard 

(NSCR) 

 

Imagining walking home after work and witnessing a fight on the 

street or doing your groceries while witnessing a shop robbery. What 

would you do? Would you just watch, try to escape or perhaps try to 

stop the violence? 50 years of bystander research, primarily based on 

experiments in laboratory settings, consistently found that in the 

presence of others, bystanders tend to be passive when they witness 

someone in need of help. However, meta-analytical evidence and 

studies based on CCTV camera observations, recently challenged this 

so-called “bystander effect” by showing that in real-life violence 

bystanders alone and in the presence of others, tend to take an active 

role. In real-life, violence bystanders are not apathetic but tend to take 

action to try to stop the violence. 

I experienced this myself when I was involved in a violent incident in 

public as a bystander last year. A scooter driver deliberately drove into 

a cyclist on the bike lane in Amsterdam after the cyclist reminded him 

that he was supposed to be on the car lane. The cyclist had a child on 

the back and they both fell on the ground when being hit by the 

scooter. Before the police arrived, four bystanders actively intervened. 

Two kept the cyclist and scooter driver apart when they got into a 

physically aggressive argument. They managed to calm down the 

conflict parties with reconciliatory talks and gestures. Two took care of 

the child, buying fries and water, while hugging her and distracting her 

attention away from the conflict. Before the police arrived, the scooter 

driver had apologized and hugged the bike driver and his child.     

My Vidi project examines incidences like this by (1) measuring in 

detail what bystanders do in real-life conflicts; (2) explaining 

variations in their actions; and (3) identifying the benign and harmful 

consequences of bystander actions for themselves and others. I draw 

on Closed Circuit Television (CCTV) recordings of bystander actions 

in potentially violent conflicts in public in the Netherlands and South 

Africa. The spread of high quality camera surveillance has made these 

types of data available to scientists, and I apply an “ethological 

method” inspired by behavioural biologist, to systematically and 

detailed analyse these real-life observations. For criminologists, these 

data are unique because they for the first time offer the possibility to 

see our subject matter – the commitment of crime - in real time and 

with the possibility to rewind, rather than to rely on measures based on 

retrospective perspectives.  

As illustrated in the case from Amsterdam, bystanders can potentially 
play a crucial role in violence prevention because they tend to be 
present when the police is absent. The project will provide more 
knowledge about the circumstances that foster action or apathy of 
bystanders, and about the consequences that bystanders actions have 
on the escalation or de-escalation of violence, and thereby on public 
safety. While taking into consideration individual characteristics of the 
conflict parties and motivational aspects of the conflicts, the project 
critically examines whether intervention is always a good thing, 
comparing the role of bystanders in different kinds of violent conflicts 
in public, e.g. robberies, street fights, sexual harassments. In terms of 
theories, the project aims at laying the groundwork for a bystander 
action theory by focusing on explaining action rather than apathy, and 

by adding to theories about violence by providing detailed insights into 
the sequential patterns of interactional dynamics of violence and 
conflict management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelien Hoeben 

(NSCR) 

 

Als jongeren criminaliteit plegen, dan doen ze dat meestal samen met 

leeftijdsgenoten. Onderzoek onder Nederlandse jongeren laat zien dat 

ruim 60 procent van de delicten wordt gepleegd samen met 

leeftijdsgenoten. Merkwaardig genoeg is er nog steeds weinig bekend 

over de rol die leeftijdsgenoten spelen bij de besluitvorming over 

dergelijk gedrag. De beste manier om hier zicht op te krijgen is, naar 

mijn mening, met observationeel onderzoek. 

Per januari 2020 ben ik begonnen met een vierjarig project (VENI) om 

middels observationele en experimentele onderzoeksmethoden 

groepsdruk te ‘ontrafelen’. Ik ga groepsdruk bekijken terwijl het 

plaatsvindt. Dit project heeft als doel om de volgende (en gerelateerde) 

vragen te beantwoorden:  

 Wat doen of zeggen jongeren tegen elkaar om risicovolle 

besluitvorming te stimuleren of juist te ontmoedigen? 

 Zijn jongeren meer geneigd om naar populaire leeftijdsgenoten te 

luisteren of naar hun beste vrienden? 

 Wie zijn het meest geneigd om risicovolle besluitvorming aan te 

moedigen in anderen? 

 Waarom zijn sommige jongeren gevoeliger voor groepsdruk dan 

anderen? 

 Verschillen communicatiepatronen en groepsdruk tussen 

delinquente en niet-delinquente groepen? 

 

Hoezo weten we niet hoe jongeren elkaar beïnvloeden? Dit is 

verrassend, omdat er in de criminologische literatuur al veel is 

geschreven over zogeheten ‘peer invloed’. Het merendeel van dit werk 

was echter vooral gericht op het bevestigen dat dergelijke invloed een 

rol speelt. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de 

dominantie van de zelfcontrole theorie. Volgens deze theorie is de 

overlap in gedrag tussen jongeren en hun vrienden vooral toe te wijzen 

aan ‘selectie effecten’; de neiging van jongeren om vrienden te zoeken 

met vergelijkbare betrokkenheid bij criminaliteit. Ondertussen hebben 

diverse studies middels experimentele en sociometrische methoden 

laten zien dat peer invloed inderdaad bijdraagt aan het verklaren van 

jeugdcriminaliteit. Helaas hebben onderzoekers weinig voortgang 

geboekt met het verklaren hoe die invloed plaatsvindt. De laatste 

substantiële bijdrage over processen van groepsdruk is gemaakt door 

Mark Warr in 2002, in zijn boek ‘Companions in Crime’. Het veld 

staat op dit gebied dus al 18 jaar stil!  

Onderzoeksmethode. In het project ga ik analyseren welke verbale en 

non-verbale communicatie tussen jongeren onderling kan leiden tot 
risicovolle besluitvorming. Ik maak hiervoor gebruik van 
groepsgesprekken die ik heb opgenomen op video, elke groep bestaat 
uit 3 tot 4 jongeren in de leeftijd van 11 tot 22 jaar.  

De eerste dataverzameling voor dit project is afgerond in 2018-2019, 
toen ik verbonden was aan de universiteit in Albany (SUNY, Albany, 

Vidi project: Conflicts, Violence, and Bystanders 
in Action. 

Veni project: Groepsdruk ontrafeld 
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Verenigde Staten). In totaal hebben 479 jongeren hieraan meegewerkt. 

Zij zijn benaderd via middelbare scholen en een universiteit in de staat 

New York. 

De participanten verrichtten een taak waarin ze onder tijdsdruk steeds 

moesten besluiten of ze wel of niet bereid waren om een risico te 

nemen. Deze taak had de vorm van een videospel: de ‘Yellow Light 

Game’. In dit spel bestuurden participanten een auto. Steeds als ze een 

kruispunt naderden, sprong het licht op geel en moesten ze kiezen 

tussen stoppen of doorrijden. Doorrijden was de risicovolle optie, 

omdat de kans bestond dat er een andere auto overstak waar ze dan 

tegenaan zouden botsen. Een botsing kostte meer tijd dan stoppen. De 

participanten speelden dit spel voor geld; de snelste groep per klas 

kreeg $5 per persoon en het snelste individu kreeg $10.  

De participanten speelden het videospel zowel alleen (solo conditie) 

als in de aanwezigheid van twee of drie klasgenoten (groepsconditie). 

Daarnaast vulden ze een vragenlijst in over zichzelf, over hun relaties 

met de groepsgenoten en over hun ervaringen tijdens het spelen. 

Het project bouwt voort op het werk van Gardner en Steinberg (2005). 

Zij toonden met een voorloper van de Yellow Light Game aan dat 

jongeren meer geneigd zijn om risico’s te nemen als ze in een groep 

zijn dan wanneer ze alleen zijn. Eerder onderzoek heeft laten zien dat 

jongeren die meer risico’s nemen in deze en vergelijkbare spellen, 

hoger scoren op zelf gerapporteerde criminaliteit en middelengebruik. 

In het project breid ik de experimentele opzet van Gardner en 

Steinberg (2005) uit met observationele technieken. Specifiek betekent 

dit dat ik de opgenomen gesprekken van de jongeren ga coderen voor 

verbale en non-verbale communicatie. Daarbij maak ik onderscheid 

tussen de inhoud en richting van verbale uitingen (‘wat wordt er 

gezegd?’), de toon van de boodschap en nonverbaal gedrag (‘hoe wordt 

het gezegd?’) en de bron (‘wie zegt het?’). Ook codeer ik de inhoud en 

timing van de besluiten die de jongeren nemen in het videospel. 

Met het onderzoek kan ik bepalen: 

 Of communicatie daadwerkelijk van invloed is op besluitvorming, 

omdat ik weet welke communicatie voorafgaat aan bepaalde 

beslissingen; 

 Welk type communicatie het meest van invloed is op risicovolle 

besluitvorming. Is het enkel de aanwezigheid van 

leeftijdsgenoten? Gaat het om de inhoud van het advies, dus 

verbale communicatie? Of gaat het vooral om non-verbale 

reacties, zoals het lachen om bepaald gedrag? 

 Welke factoren de eventuele relatie tussen communicatie en 

besluitvorming versterken of verzwakken. Ik kijk daarvoor naar 

individuele kenmerken (zoals zelfcontrole), relationele kenmerken 

(zoals populariteit en vriendschap) en naar groepscompositie (op 

basis van geslacht en delinquentie).  

Maatschappelijke relevantie. Het project verschaft fundamenteel 
inzicht in hoe groepsdruk plaatsvindt, hoe het door jongeren wordt 
ervaren en welke succesvolle strategieën kunnen worden toegepast om 
er tegenin te gaan. Het project dient vooral een wetenschappelijk doel, 
maar kan daarnaast ook beleid informeren over mogelijke 
verbeteringen in de aanpak van regelovertredend gedrag onder 
jongeren. De opgedane kennis is vooral relevant voor 
interventieprogramma’s die zijn toegerust op het verbeteren van 
sociale vaardigheden en op het weerstand bieden aan groepsdruk. In de 
komende vier jaar ga ik in gesprek met verschillende beleidspartners 
om te zorgen dat de kennis kan worden gebruikt in de praktijk. Pas als 
we begrijpen hoe jongeren tot hun besluiten komen, dan kunnen we er 
iets aan veranderen. 

Literatuur: 

Gardner, M., and Steinberg, L. (2005). Peer influence on risk taking, 
risk preference, and risky decision-making in adolescence and 
adulthood: An experimental study. Developmental Psychology, 41(4), 
625-635. 

Warr, M. (2002). Companions in Crime: The Social Aspects of 

Criminal Conduct. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

Henk Elffers (NSCR) 

Op 1 oktober organiseerde de NVC, het NSCR en de afdeling 

Criminologie VU een colloquium “Guardianship before, during and 

after a criminal event, ter gelegenheid van de promotie, de volgende 

dag, van Maud van Bavel op het proefschrift “Active guardianship, its 

agents and the effects to offender behaviour”, met als (co-)promotores 

Henk Elffers, Wim Bernasco, Danielle Reynald en Jan-Willem van 

Prooijen. 

Sinds Danielle Reynald in 2009 met haar VU-proefschrift het concept 

van guardianship, uit de routine activiteiten-benadering, een zoveel 

prominentere plaats heeft gegeven in de criminologie, in Nederland en 

daarbuiten, zien we een constante, zij het bescheiden, aandacht voor 

onderzoek in deze traditie, waarbij de persoon van de guardian en zijn 

invloed op potentiele daders centraal is komen te staan. Nu tien jaar 

later Van Bavel in deze traditie een proefschrift verdedigt, leek het tijd 

eens de stand van zaken op te nemen.  

De mogelijke guardian-dader-interactie is heel verschillend van aard 

op verschillende momenten op de tijdlijn van een zich afspelend 

misdrijf, betoogde, bij wijze van inleiding, Henk Elffers (NSCR/VU), 

waarna drie sprekers elk een moment van guardianship onder de loep 

namen.  

Iris van Sintemaartensdijk (VU) beschouwde in haar  bijdrage 

Experimental research into how guardianship influences burglars 

before a criminal event het presenteren van virtual reality beelden van 

mogelijke doelwitten aan voor inbraak veroordeelde inbrekers. 

Potentiele daders hebben een open oog voor mogelijke guardians, in 

deze context.  

Peter Ejbye-Ernst (NSCR) Observing guardianship dur ing public 

violence events bestudeert camerabeelden van politie-CCTV-opnamen 

van een aantal gevallen van openbare geweldpleging, met veel 

aandacht voor de interactie tussen vechtersbazen en omstanders, welke 

laatste –geheel in tegenspraak met de “bystander effect” common  

knowledge”-  meestal wel degelijk een actieve interveniërende rol op 

zich nemen.  

Clarissa Meerts (VU): After -the-fact guardianship in an 

organisational context: internal investigations into employee 

misbehavior presenteerde onderzoek naar hoe employees in bedrijven 

die zich realiseren dat collega’s of het bedrijf als geheel zich aan 

misdrijven schuldig hebben gemaakt reageren: melden, bespreken, 

aangifte doen, of zwijgen? Zij toonde hoe belangrijk situationele 

factoren zijn bij een guardianship-beslissing. 

Tenslotte vroeg Danielle Reynald (Griffith) in haar bijdrage 

Guardianship looks very different for different type of offences 

aandacht voor het feit dat niet alleen de dimensie “positie op de 

tijdlijn”, maar ook de dimensie van om wat voor soort misdrijf het 

eigenlijk gaat van groot belang is. Zij contrasteerde onderzoek naar 

ruimschoots onderzochte misdrijven zoals inbraak, met binnen het 

guardianship-paradigma veel minder in  het centrum van de 

onderzoeksbelangstelling staande voorbeelden als seksueel misbruik 

van kinderen en cyberbullying.  

In de algemene discussie werd veel aandacht besteed aan de (on)

mogelijkheden van experimenteel onderzoek naar guardianship, 

hetgeen een mooie introductie was voor het de volgende dag door 

Maud van Bavel verdedigde proefschrift, waarin juist ook 

experimenteel werk wordt gepresenteerd.  

Het enige minpunt aan het colloquium was de tegenvallende 

belangstelling. Waar waren al die leden van de NVC? 

NVC Studiemiddag: Guardianship before, during, 
and after a criminal event 
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Op donderdag 30 januari 2020 zal de tweejaarlijkse Willem Nagel 
dissertatieprijs uitgereikt worden aan de beste dissertatie binnen de 
criminologie in de periode 2016-2018. Een vakbekwame jury, 
bestaande uit Miranda Boone, Catrien Bijleveld en Willem-Jan 
Verhoeven heeft op basis van achttien ingezonden dissertaties een 
shortlist van zes kandidaten opgesteld. Deze zes genomineerden zullen 
op donderdag 30 januari hun dissertatie presenteren waarna de winnaar 
door de jury bekend gemaakt wordt. In deze nieuwsbrief kun je alvast 
een korte samenvatting van de proefschriften lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian Schaap 

(Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Vertrouwen van burgers in de politie is van groot belang voor alle 

Europese politieorganisaties en overheden: zonder vertrouwen kunnen 

politiemensen hun werk niet doen. Verrassend genoeg is er tot nu toe 

geen internationaal vergelijkend onderzoek dat vertrouwen van burgers 

afzet tegen politiële vertrouwensstrategieën. Dit proefschrift bestaat uit 

een kwantitatief (statistisch) en een kwalitatief (diepte-interviews) 

deel, waarbij het kwantitatieve deel zich richt op opvattingen van 

burgers in een groot aantal Europese landen, en het kwalitatieve deel 

op politiële vertrouwensstrategieën in Engeland, Denemarken en 

Nederland. 

Met grootschalige surveydata is onderzocht in hoeverre Europese 

landen verschillen qua niveaus van vertrouwen en welke 

ontwikkelingen zij hierin de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. 

Over het algemeen blijkt vertrouwen hoger te zijn in Scandinavische 

en West-Europese landen, en lager in Oost-Europese en Mediterrane 

landen. Wel is in vrijwel heel Europa het vertrouwen in de politie de 

afgelopen decennia gemiddeld toegenomen (met uitzondering van de 

Britse eilanden). Dit in tegenstelling tot vertrouwen in andere 

instituties zoals parlement of rechtssysteem. 

Vervolgens is onderzocht welke factoren effect hebben op vertrouwen. 

Er bestaan hierover drie perspectieven: instrumentalisme (naarmate de 

politie effectiever is wordt zij meer vertrouwd), proximity policing 

(wanneer de politie dichter bij burgers opereert wordt zij meer 

vertrouwd), en procedurele rechtvaardigheid (vertrouwen is hoger 

wanneer de politie minder corrupt is en burgers correct behandelt). 

Verschillen tussen landen in vertrouwen in de politie worden vooral 

verklaard door corruptie. Criminaliteitscijfers hebben geen effect op 

vertrouwen, en proximity policing geeft gemengde resultaten. 

Opvattingen van burgers over in hoeverre de politie deze strategieën 

volgt stroken met deze resultaten: inschattingen van procedurele 

rechtvaardigheid hangen zeer sterk samen met vertrouwen, 

inschattingen van proximity policing enigszins, en inschattingen van 

effectiviteit zwakker. Voor burgers in Europese landen is correcte 

behandeling door de politie dus belangrijker dan hun effectiviteit in 

crime fighting. 

In het kwalitatieve deel verschoof de focus van burgers naar 

politie. In zowel Engeland als Denemarken als Nederland is 

vertrouwen een relevant onderwerp voor de politie, hoewel dit op 

verschillende momenten voor het eerst aan de orde kwam. 

Uiteenlopende, elkaar afwisselende strategieën werden door de jaren 

heen geformuleerd om vertrouwen te bevorderen. Vooral interpretaties 

van proximity policing en instrumentalisme hebben lange periodes van 

populariteit gekend, maar ze werden steeds door verschillende actoren 

of constellaties van actoren, met uiteenlopende belangen, gestimuleerd. 

Dit leidt ertoe dat eenzelfde strategie heel verschillende interpretaties 

en implicaties had in de bestudeerde landen. 

Hoewel er sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen de drie 

landen, blijken zowel probleemdefinities als vertrouwensstrategieën 

sterk bepaald door nationale en lokale context. Dit is gerelateerd aan 

politieke of maatschappelijke ontwikkelingen, (onverwachte) 

gebeurtenissen en schandalen, of toonaangevende individuen. We 

kunnen vertrouwen in de politie dus niet goed begrijpen zonder 

rekening te houden met de nationale, lokale en tijdsgebonden context 

waarin de politie werkt.  

De studie sluit af met een beschouwing rond wat de politie kan met 

deze onderzoeksresultaten. Hoewel vertrouwen in de politie over het 

algemeen toeneemt, hebben burgers hoge verwachtingen van de politie 

en het is de vraag of zij deze altijd waar kan maken. Het blijkt echter 

moeilijk om aan te geven wat goed politiewerk is om vertrouwen mee 

te winnen. Het bevorderen van vertrouwen bestaat dan ook vaak uit het 

voorkomen van slecht politiewerk. De focus hierin ligt op het 

voorkomen van slechte behandeling van burgers, het tegengaan van 

corruptie, en het goed rekenschap geven van lokale context. 

 

 

 

 

 

Maartje Weerdesteijn 

(Tilburg University) 

Internationale misdrijven zoals genocide, misdrijven tegen de 

menselijkheid en oorlogsmisdrijven, worden vaak door dictatoriale 

regimes gepleegd. Meestal gebruiken dictators een ideologie om de 

misdrijven te rechtvaardigen maar de mate waarin zij zelf in deze 

ideologie geloven verschilt. Of de leider echt toegewijd is aan de 

ideologie die hij propageert of dat deze instrumenteel wordt gebruikt 

voor eigen gewin, is een belangrijke factor die kan worden gebruikt om 

deze misdrijven tegen te gaan.  

Het belang van ideologie in het besluitvormingsproces van dictators 

blijkt uit een vergelijkende casus van Pol Pot en Slobodan Milosevic. 

Terwijl Milosevic de ideologie vooral gebruikte om meer macht en 

aanzien te vergaren, was Pol Pot echt toegewijd aan het realiseren van 

een communistische utopie. De twee dictators bevonden zich in een 

veelal vergelijkbare situatie nadat zij internationale misdrijven 

pleegden in respectievelijk Cambodia en Kosovo. Beiden werden 

geconfronteerd met een machtigere tegenstander die er op uit was om 

het geweld in grensgebieden tegen te gaan en beiden kregen de 

mogelijkheid om tot een vreedzame oplossing te komen. De dictators 

weigerden in eerste instantie om een compromis te sluiten. Pol Pot 

bleef bij dit standpunt en moest vluchten terwijl Milosevic uiteindelijk 

besloot een vredesakkoord te accepteren. 

Wanneer de dictator gelooft in de ideologie, zal hij de daaruit 

voortvloeiende doelen zien als heilig en van immens belang. In deze 

situatie zal er weinig ruimte zijn voor compromissen waardoor de mate 

van toewijding aan de ideologie deels bepalend is voor de 

beïnvloedbaarheid van deze leiders. De rol die ideologie speelt in het 

besluitvormingsproces is echter onderbelicht in het huidige 

academische debat waar veelal uit wordt gegaan van een weging van 

Willem Nagel dissertatieprijs 

The police, the public, and the pursuit of trust. A 
cross-national, dynamic study of trust in the police 
and police trust-building strategies.  

The rationality of dictators: Towards a more effec-
tive implementation of the responsibility to protect 
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kosten en baten die resulteert in een enigszins rationeel besluit. Om 

ideologie in dit proces te incorporeren is het belangrijk dat er een 

minder simplistisch beeld ontstaat van rationaliteit. 

Door gebruik te maken van het werk van Max Weber wordt in dit werk 

een andere conceptualisering van rationaliteit bepleit. Door te erkennen 

dat er verschillende typen rationaliteit zijn en dat deze invloed hebben 

op de mate waarin de dictator beïnvloedbaar is, kan de internationale 

gemeenschap beter maatregelen nemen tegen deze misdrijven. 

In 2005 accepteerde de internationale gemeenschap tijdens de 

wereldtop van de Verenigde Naties dat zij een verantwoordelijkheid 

draagt om burgers te beschermen tegen internationale misdrijven 

wanneer de eigen staat faalt om dit te doen; de zogeheten responsibility 

to protect. Militair ingrijpen om burgers te beschermen mag in het 

kader van de responsibility to protect alleen worden gebruikt als laatste 

redmiddel. In de afweging of minder ingrijpende maatregelen een kans 

van slagen hebben is het dan ook belangrijk om rekening te houden 

met de mate waarin de dictator kan worden beïnvloed; een factor die 

deels wordt bepaald door het type rationaliteit dat het 

besluitvormingsproces domineert. 

 

 

 

 

 

 

Madelijne Gorsira 

(Vrije Universiteit Amsterdam) 

 

In mijn proefschrift ‘Corruption: Why Two Tango out of Step’ heb ik 

onderzocht waarom de ene persoon gevoeliger is voor corruptie dan de 

ander, en welke organisatiefactoren corruptie waarschijnlijker maken. 

Dit heb ik op drie verschillende manieren gedaan, door het afnemen 

van vragenlijsten onder ambtenaren en bedrijfsmedewerkers, het 

analyseren van vertrouwelijke corruptiedossiers en het doen van 

experimenten.  

Wetenschappers zagen corruptie tot nu toe vooral als een rationale 

keuze, als de uitkomst van een kosten-batenanalyse. Mijn onderzoek 

duidt er echter op dat andere individuele factoren een meer cruciale rol 

bij corruptie spelen. Een zwak moreel besef: “Ik zie hier het kwaad niet 

van in”, en de inschatting: “Mijn collega’s doen vast hetzelfde”, lijken 

meer van invloed op corruptie dan de gedachte: “Dit levert me veel op, 

dus ik waag het er gewoon op”. Het zien van corruptie als puur het 

gevolg van een berekening van de risico’s en opbrengsten lijkt dus te 

beperkt. Op basis van mijn onderzoek lijkt corruptie meer een moreel 

probleem, dan primair gevolg van een kosten-baten analyse.   

Maar ook de omgeving waarin iemand verkeert is van belang. Een 

experiment dat ik heb gedaan toonde een causaal verband aan tussen de 

cultuur van een bedrijf en de kans dat een medewerker van dat bedrijf 

zich met corruptie inlaat. Als er in een bedrijf een egoïstisch 

bedrijfsklimaat heerst waarin mensen vooral bezig zijn met wat goed is 

voor henzelf, dan vergroot dit het risico op corruptie. Een ethisch 

bedrijfsklimaat, waarin men oog heeft voor de belangen van anderen 

en de maatschappij, lijkt de kans op corruptie juist te verkleinen. Dit 

onderzoek is het eerste dat een causaal verband blootlegt tussen 

bedrijfscultuur en corruptie, en laat zien dat een schimmelige mand de 

appel kan doen rotten.  

Wat betekent dit voor de praktijk? De bevinding dat corruptie vooral 

een moreel probleem lijkt te zijn en niet primair het gevolg van een 

kosten/batenafweging impliceert dat een (eenzijdige) focus op 

afschrikking niet de meest effectieve manier is om medewerkers van 

corruptie te weerhouden. In plaats daarvan lijkt het belangrijk om hun 

normen te versterken, zodat medewerkers corruptie als immoreel en 

sociaal ongewenst zien.   

Daarnaast onderstreept mijn onderzoek het belang van de omgeving bij 

corruptie. Het experiment dat ik heb gedaan liet immers zien dat een 

bedrijfscultuur corruptie kan veroorzaken. Dit betekent twee dingen. 

Organisaties kunnen zelf actief corruptie tegengaan, door een 

egoïstisch klimaat te ontmoedigen en een ethisch klimaat te stimuleren. 

Ten tweede is het advies aan organisaties en opsporingsdiensten die 

een corruptiegeval ontdekken om dit niet meteen te beschouwen als 

een incidenteel geval (de ‘toevallige rotte appel’). Het is belangrijk de 

vraag te stellen: bevindt deze medewerker zich wellicht in een 

schimmelige mand? Als dat zo is, kunnen er immers meer appels (zijn) 

gaan rotten.    

 

 

 

 

 

 

 

Joost van Onna 

(Vrije Universiteit Amsterdam) 

 

Waarom laten ogenschijnlijk conventionele werknemers, managers en 

bestuurders zich in met faillissementfraude, belastingfraude of 

beleggingsfraude? Ondanks de grote financiële en maatschappelijke 

schade van fraude, is er nog weinig wetenschappelijke kennis over de 

redenen waarom en de wijze waarop personen zich inlaten met 

omvangrijke fraude. In het proefschrift Blurred Lines. A study of white

-collar crime involvement is daarom onderzocht hoe de criminele 

ontwikkeling van fraudeurs eruit ziet, en welke factoren deze 

ontwikkeling beïnvloeden. In vier samenhangende empirische studies 

is gebruik gemaakt van theorieën en onderzoeksmethoden uit twee 

sterk van elkaar verschillende criminologische disciplines: 

witteboordencriminologie en levensloopcriminologie. De 

onderzoekspopulatie bestaat uit een omvangrijke steekproef van 

personen die door het Openbaar Ministerie zijn vervolgd voor serieuze 

fraudedelicten (N=644). Het proefschrift - het eerste 

levenslooponderzoek naar fraudeurs in Nederland en een van de 

weinigen wereldwijd - kantelt het wetenschappelijk beeld over 

fraudeurs op belangrijke punten. Op basis van een trajectanalyse van 

criminele antecedenten en een analyse van belastingdienstdata laat het 

eerste onderzoek zien dat fraudeurs sterk verschillen qua sociaal-

economische achtergrond en criminele ontwikkelingspaden, en dat de 

meerderheid van de fraudeurs pas in volwassenheid crimineel actief 

wordt. Het tweede onderzoek toont dat fraudeurs in vergelijking met 

een gepaarde controlegroep meer regelovertredingen begaan op 

ongerelateerde levensdomeinen (inkomensbelasting-overtredingen en 

verkeersovertredingen), hetgeen tot de conclusie leidt dat de 

persoonlijke achtergrond van fraudeurs van belang is bij het begrijpen 

van hun regelovertredend gedrag. De derde studie laat op basis van een 

vergelijkende analyse met een gepaarde controlegroep en een analyse 

van Reclasseringsdata zien dat een verzwakte binding met de 

maatschappij een belangrijke criminogene factor is in de criminele 

ontwikkeling van fraudeurs. Het vierde en laatste onderzoek illustreert 

aan de hand van diepte-interviews met fraudeurs hoe veranderende 

levensloopomstandigheden van invloed zijn op criminogene zakelijke 

omstandigheden, maatschappelijke bindingen en morele ideeën, 

factoren die op hun beurt de kans op fraude vergroten. De belangrijkste 

conclusie van het proefschrift is dat - anders dan vaak wordt 

aangenomen in de witteboordencriminologie - de persoonlijke 

achtergrond en levensloop van fraudeurs van groot belang zijn om te 

Corruption: Why two tango out of step 

Blurred lines: A study of white-collar crime  
involvement 
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begrijpen waarom zij zich inlaten met fraude. Het proces naar fraude 

kondigt zich niet altijd aan in de vorm van vroege risicofactoren of een 

strafblad, maar hangt samen met criminogene werkomstandigheden, 

verzwakte maatschappelijke bindingen en het afstand nemen van in de 

maatschappij gedragen normen door ogenschijnlijk conventionele 

werknemers, managers en bestuurders. In de discussie worden de 

bevindingen uit de vier onderzoeken in samenhang gebracht en worden 

de implicaties beschreven voor de witteboordencriminologie, waar tot 

heden weinig onderzoek is gedaan naar de persoon van de fraudeur, en 

voor de levensloopcriminologie, waar relatief weinig aandacht is voor 

criminaliteit in late volwassenheid. Het proefschrift levert zo een 

bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur en theorievorming in 

beide criminologische disciplines, maar vergroot ook de kennis die kan 

worden toegepast in de praktijk. Uit de bevindingen vloeien vier 

interventiestrategieën voort die de kans op fraude kunnen verkleinen, 

waaronder een goede selectie aan de poort en periodieke preventieve 

monitoring van criminogene gedragingen en/of denkbeelden binnen 

bedrijven, en interventies om de band tussen frauderende werknemers, 

managers en bestuurders en de maatschappij te versterken om recidive 

te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abdessamad Bouabid 

(Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 

Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond zijn sinds de 

jaren negentig steeds vaker succesvol op domeinen als onderwijs, 

arbeidsmarkt en huisvesting. Tegelijkertijd ervaren zij een negatief 

groepsimago, gebaseerd op een kleine groep die uitblinkt in sociale 

problemen en criminaliteit. In dit proefschrift bestudeert Abdessamad 

Bouabid de negatieve maatschappelijke reacties op de ingebeelde 

groep ‘Marokkanen' en de manier waarop verschillende Marokkaans-

Nederlandse jongemannen in Nederland hiermee omgaan in het 

dagelijks leven. 

Vanuit de ‘klassieke morele paniektheorie' – ontwikkeld in de jaren 

zestig en zeventig van de vorige eeuw door Stanley Cohen en Jock 

Young – onderzoekt hij enerzijds drie maatschappelijke reacties op 

"Marokkanen' in Nederland aan de hand van een kwalitatieve 

documentenanalyse van het mediadiscours. Uit deze analyse 

concludeert Bouabid dat deze reacties – waarin ‘de Marokkaan’ telkens 

wordt geconstrueerd als ‘de problematische Ander’ – zich richten op 

specifieke incidenten, maar ‘eigenlijk’ gericht zijn op een in de 

Nederlandse samenleving reeds aanwezige latente bezorgdheid 

specifiek ten aanzien van ‘de Marokkaan’ en in het algemeen ten 

aanzien van ‘de exogene Ander’. Deze zouden een dreiging vormen 

voor de kernwaarden van ‘de Nederlandse samenleving’. De incidenten 

en de reacties op ‘Marokkanen’ zijn slechts acute manifestaties en 

uitingen (‘signifiers’) van deze onderliggende bezorgdheid: de sociaal-

culturele en morele veranderingen in Nederland (die leiden tot 

ontologische onzekerheid bij de meerderheidscultuur) waar de reacties 

zich eigenlijk op richten. Deze maatschappelijke reacties op 

‘Marokkanen’ zijn door deze ‘misplaatstheid’ (reacties zijn gericht op 

incidenten in plaats van ‘het ware probleem’) te kenschetsen als een 

‘klassieke morele paniek’, oftewel als ‘de Marokkanenpaniek’. 

Anderzijds onderzoekt hij door middel van open interviews en 

(participerende) observaties hoe Nederlandse jongemannen met een 

Marokkaanse migratieachtergrond in het dagelijks leven omgaan met 

deze negatieve maatschappelijke reacties op ‘Marokkanen’. Zij geven 

aan dat ze deze maatschappelijke reacties op ‘Marokkanen’ – ondanks 

‘gewenning’ – telkens weer als pijnlijk en denigrerend ervaren. Deze 

‘massastigmatisering’ leidt dan ook regelmatig tot onzekerheid en 

ervaringen van stigmatisering en discriminatie in sociale interacties in 

het dagelijks leven. Anders dan verwacht hanteren zij voornamelijk 

relatief milde, inschikkelijke en harmonieuze strategieën om met deze 

(massa)stigmatisering om te gaan, zoals: het negeren van 

stigmatisering, het weerleggen van het stigma, het verbergen van het 

stigma door zich aan ‘de Nederlander’ aan te passen of door bepaalde 

situaties of plekken te vermijden waar stigmatisering zich zou kunnen 

voordoen. Relatief ingrijpende en/of conflictueuze copingstrategieën 

zoals: het volledig conformeren aan ‘de Nederlander’, het zich (met 

geweld) verzetten tegen stigmatisering, het zich volledig isoleren van 

‘Nederlanders’ en/of de Nederlandse samenleving of het volledig 

internaliseren van het stigma (secundaire deviantie of selffulfilling 

prophecy), hanteren zij niet of nauwelijks. Dit hanteren van relatief 

milde, inschikkelijke en harmonieuze reacties heeft echter een 

keerzijde, omdat stigmatisering hiermee stilzwijgend goedgekeurd en 

genormaliseerd wordt.  

Tot slot leidt een theoretische en empirische herwaardering van de 

morele paniektheorie in dit proefschrift tot de ontwikkeling van de 

meer holistische ‘geïntegreerde morele paniektheorie’. Met deze 

theoretische vernieuwing – waarin wordt teruggekeerd naar de kritisch-

criminologische wortels van het concept – wordt de veelbesproken 

kritiek op de morele paniektheorie verworpen en kan ook andere 

hedendaagse morele paniek begrepen en verklaard worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Anouk Bosma 

(Universiteit Leiden) 

 

Om de hoge recidivecijfers onder ex-gedetineerden aan te pakken werd 

in 2007 het programma Terugdringen Recidive landelijk 

geïmplementeerd: Een resocialisatieprogramma dat zich richt op het 

verminderen van recidive onder gedetineerden met een minimale 

gevangenisstraf van vier maanden. Tot op heden is niet nagegaan in 

hoeverre het programma TR succesvol was in het verminderen van 

herhalingscriminaliteit onder deelnemers. Bosma onderzocht het 

functioneren en de effectiviteit van het programma TR, door een 

planevaluatie, een procesevaluatie en een productevaluatie uit te 

voeren. Hiermee kon worden nagegaan 1) In hoeverre het programma 

Terugdringen Recidive effectief was, gebaseerd op theoretische en 

empirische kennis; (2) In hoeverre het programma Terugdringen 

Recidive volgens plan functioneerde; en (3) in hoeverre het programma 

Terugdringen Recidive effectief was in het verminderen van 

herhalingscriminaliteit onder programma-deelnemers? Om haar 

onderzoeksvragen te beantwoorden werd een literatuurstudie 

uitgevoerd, en maakte Bosma gebruik gemaakt van een 

onderzoeksgroep van 3.981 gedetineerden, van wie gegevens uit een 

groot aantal registratiebestanden waren verzameld. 

Het onderzoek van Bosma maakt allereerst duidelijk dat het 

programma Terugdringen Recidive aangemerkt kan worden als 

veelbelovend en ambitieus, gezien het methoden toepast die effectief 

zijn gebleken op basis van theorie en eerder onderzoek. Daarnaast 
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werd echter aangetoond dat de uitvoering van het programma te kort 

schiet. Diverse uitvoeringsproblemen speelden het programma parten. 

Allereerst kwam slechts een kleine groep gedetineerden voor het 

programma in aanmerking, als gevolg van zeer strenge inclusiecriteria. 

Vervolgens bleek de uitval uit het programma hoog te zijn (dat betreft 

zowel niet-deelname als niet-afronding), wat in de meeste gevallen 

door organisatorische omstandigheden werd veroorzaakt. Daarnaast 

kwam uit deze studie naar voren dat gedetineerden in de meeste 

gevallen niet naar een gedragsinterventie werden verwezen, terwijl 

gedetineerden die wel werden verwezen niet werden verwezen naar 

een programma dat aansluit bij hun individuele kenmerken. Als gevolg 

van deze beperkingen was het programma Terugdringen Recidive 

slechts in staat een zeer kleine groep gedetineerden te bereiken. Deze 

deelnemers volgden meestal slechts een standaard programma, zonder 

gedragsinterventies gericht op het aanpakken van de factoren die 

samenhangen met herhaald crimineel gedrag. Ten slotte werd met deze 

studie aangetoond dat het programma Terugdringen Recidive alleen 

een klein effect had op de recidivecijfers van de groep daders die een 

standaard programma volgden. Gedragsinterventies, die veelal 

aangewezen worden als belangrijkste pijler van het programma 

Terugdringen Recidive, waren daarbij niet effectief. Al zijn de 

resultaten van het onderzoek belangrijk, er zijn ook kanttekeningen die 

bij de bevindingen geplaatst moeten worden. Zo werd een grote, maar 

ook enigszins selecte groep gedetineerden in het onderzoek 

geïncludeerd, en heeft Bosma zich in haar analyses volledig moeten 

baseren op registratiegegevens. Om de effectiviteit van 

resocialisatieprogramma’s in Nederlandse gevangenissen in de 

toekomst nog beter in kaart te kunnen brengen is volgens Bosma dan 

ook meer onderzoek nodig. 

 

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor 

Criminologie vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020, 

wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen 

we aandacht richten op het thema: 

Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen 

Georganiseerde misdaad wordt steeds zichtbaarder in onze 

maatschappij – van berichten over de zoveelste liquidatie in 

Amsterdam tot rapporten over criminele inmenging in het 

amateurvoetbal. Zichtbaar en onzichtbaar raakt het veel onderdelen van 

de samenleving. Aandacht voor de aard, omvang en aanpak van deze 

vorm van criminaliteit is binnen Nederland en Europa meer dan 

actueel. De link tussen wetenschappelijk onderzoek naar 

georganiseerde misdaad en de praktijk van opsporing, vervolging en 

berechting is van fundamenteel belang. Dit onderwerp leent zich 

bovendien uitstekend voor een sterke samenwerking tussen 

wetenschap en praktijk. Daarnaast zijn er binnen de criminologie tal 

van onderzoeksgebieden en expertises die relevant zijn voor vragen 

over georganiseerde misdaad, van cybercriminaliteit, naar 

levensloopcriminologie en empirical legal studies. Onderzoek naar, 

kennis over en praktische oplossingen voor de aard, omvang en aanpak 

van deze vorm van criminaliteit roept dus vragen op die naast zeer 

actueel van aanzienlijk belang zijn, waaronder: 

Hoe ontwikkelt de criminele carrière van een dader binnen de 

georganiseerde criminaliteit? Welke rol speelt intergenerationele 

overdracht van georganiseerde misdaad? Hoe ziet het netwerk van deze 

daders eruit? Hoe kunnen (overheids)instanties verschillende vormen 

van georganiseerde criminaliteit tegenwerken? Hoe heeft de 

drugscriminaliteit zich ontwikkeld? Welke ‘nieuwe’ vormen van 

georganiseerde misdaad zijn opgedoken als gevolg van de 

digitalisering van de samenleving? Wat is ondermijning, hoe verhoudt 

het zich tot georganiseerde misdaad en hoe breed verspreid is dat? In 

hoeverre is klimaatcriminaliteit georganiseerde misdaad? Wie zijn de 

slachtoffers van georganiseerde misdaad en hoe kan aan hen een stem 

worden gegeven?  

In drie plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers en 

toonaangevende professionals nader ingaan op het thema 

‘georganiseerde misdaad’. Daarnaast is er tijdens het congres 

traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun 

onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen over diverse 

criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. 

De Call for papers en informatie over inschrijven zullen vanaf 27 

januari te vinden zijn op www.nvccongres.nl. Abstracts kunnen 

worden ingediend tot 6 april 2020. 
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