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Juryrapport	  Willem	  Nagel	  prijs	  	  
	  
JURY:	  	  	  	  Prof.	  Marianne	  Junger,	  	  voorzitter	  

Prof.	  Peter	  van	  der	  Laan	  
Prof.	  Jan	  Terpstra	  
Juli	  2011	  
	  

Beoordeling	  in	  de	  sfeer	  van	  Willem	  NAGEL:	  criminaliteit	  in	  brede	  zin,	  multidisciplinair,	  en	  met	  
aandacht	  voor	  belang	  van	  de	  praktijk.	  
	  
De	  Jury	  vindt	  dat	  alle	  4	  de	  proefschriften	  sterke	  en	  iets	  minder	  sterke	  punten	  hebben	  en	  het	  
was	  moeilijk	  om	  de	  winnaar	  te	  kiezen.	  	  
	  
Na	  enig	  beraad	  hebben	  wij	  ervoor	  gekozen	  om	  Marieke	  Liem	  de	  prijs	  	  “Willem	  Nagel	  prijs”	  voor	  
het	  beste	  proefschrift	  in	  2010	  te	  overhandigen.	  
	  
Hieronder	  de	  genomineerden	  en	  de	  beschrijving	  en	  beoordeling	  van	  het	  winnende	  proefschrift.	  
	  
	  

	   De	  genomineerden:	  
1) Maarten	  Kunst	  :	  The	  Burden	  of	  Interpersonal	  Violence:	  examining	  the	  psychosocial	  aftermath	  

of	  victimisation.	  	  
Promotoren	  prof.	  dr.	  F.W.	  Winkel	  en	  prof.	  dr.	  S.	  Bogaerts	  

2) Joni	  Reef.	  	  Adult	  Consequences	  of	  Child	  Psychopathology.	  	  
PROMOTOR	  	  Prof.	  Verhulst	  

3) Maartje	  	  van	  der	  Woude.	  Wetgeving	  in	  een	  Veiligheidscultuur	  :	  totstandkoming	  van	  
antiterrorismewetgeving	  in	  Nederland	  bezien	  vanuit	  maatschappelijke	  en	  (rechts)politieke	  
context.	  
Promotoren:	  prof.mr.	  T.	  Cleiren	  	  en	  prof.dr.	  M.	  Moerings	  

4) Marieke	  LIEM.	  	  	  	   Homicide.	  Homicide	  followed	  by	  Suicide:	  an	  empirical	  analysis.	  
PROMOTOREN:	  	   Prof.	  Koenraadt	  

Prof.	  Nieuwbeerta	  
Beschrijving	   Doding	  gevolgd	  door	  zelfdoding	  van	  de	  dader	  (doding-‐zelfdoding)	  maakt	  in	  

Nederland	  jaarlijks	  ongeveer	  negen	  slachtoffers.	  	  Tussen	  1992	  en	  2006	  is	  er	  geen	  
toename	  of	  afname	  in	  dit	  aantal	  te	  constateren.	  Het	  merendeel	  van	  de	  dodingen	  
wordt	  gepleegd	  met	  een	  vuurwapen.	  	  De	  karakteristieken	  van	  doding-‐zelfdoding	  in	  
Nederland	  komen	  overeen	  met	  bevindingen	  in	  andere	  landen:	  vrouwen	  en	  kinderen	  
zijn	  de	  meest	  voorkomende	  slachtoffers	  in	  doding-‐zelfdodings-‐zaken,	  mannen	  de	  
meest	  voorkomende	  daders.	  Ongeveer	  vier	  procent	  van	  alle	  dodingen	  in	  Nederland	  
eindigt	  in	  een	  zelfdoding	  van	  de	  dader.	  
Interessant	  zijn	  de	  links	  tussen	  zelfdoding,	  moord	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  wapens.	  

Mooi	   De	  jury	  vond	  dit	  een	  erg	  mooi	  onderzoek,	  ook	  al	  gaat	  het	  om	  een	  zeer	  'klein'	  
onderwerp.	  
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• Analyse	  van	  verschillende	  type	  gegevens	  
• Grondig	  
• Multidisciplinair,	  vooral	  mooi	  samengaan	  van	  psychiatrie	  en	  criminologie	  
• Veel	  interessante	  uitkomsten,	  ook	  al	  omdat	  Liem	  haar	  goed	  moord	  +	  zelfdoding	  

vergelijkt	  met	  moord	  en	  met	  zelfmoord.	  
• Erg	  goed	  geschreven,	  uitgebreid	  maar	  niet	  te	  omslachtig.	  
	  
	  


