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Wijze van aanpak 

• Analyse NVK / C archief op basis van een 

checklist 
– door Samira Valkeman, student-assistente Criminologie EUR 

• Interview met twee van de oprichters 
– Jan van Dijk en Sietse Steenstra, zie nieuwsbrief De Criminoloog 

juni 2014 

• Literatuuronderzoek 

• Jarenlange participerende observatie 



De jaren 60: naar een NVK 
• 1963: Stichting Interuniversitair Criminologisch Contact Orgaan 

– vooral ter subsidiëring van reizen voor hoogleraren criminologie; zie interview met Jan 

van Dijk: de ‘snoepreiziger’  

• 1965: bijeenkomsten 10-15 wetenschappelijk medewerkers 

criminologie 

• 1968: met opleidingen criminologie aan VU Amsterdam en korte 

tijd ook Leiden en Nijmegen werd aantal medewerkers groter 

• Zochten naar hechter samenwerkingsverband, doel: waarde 

criminologische kennis bij werkgevers onder de aandacht 

brengen  

• Daaruit gedelegeerd oprichtingscomité NVK: 
– Jan van Dijk (Nijmegen), Fokke Dijksterhuis (Groningen), Sietse Steenstra (VU 

Amsterdam) & Koos van Weringh (UvA) 

 





Kriminologie met een ‘k’ 
• Vooral door Willem Nagel (Leiden) gepusht tijdens 

voorbereidende vergaderingen: “die schreef zo” 

• Pas tijdens de oprichtingsvergadering van 17 juni 

1974 van ‘c’ veranderd in ‘k’ – omdat dat ook door 

m.n. de Groningers ‘progressief’ werd gevonden 

• Ronnie Dessaur (Nijmegen) werd geen lid: 

Kulturkammer was ook met een ‘K’ 

• Na jarenlang getouwtrek weer tijdsbestendig gemaakt 

– op ALV van 5 februari 2013: van NVK naar NVC 

 

 



NVK besturen in de jaren 70 
• 1974-76: Riekent Jongman (Groningen) 1ste voorzitter, Koos 

van Weringh (UvA) 1ste secretaris 

• 1976: Koos van Weringh (UvA) voorzitter, Hans Willemse 

(Leiden) secretaris 

• 1977: Koos van Weringh (UvA) voorzitter, Carel Vermeer (EUR) 

secretaris 

• 1978: Frans Denkers (Nijmegen) voorzitter, Carel Vermeer 

(EUR) secretaris 

• 1979-80: Otto Janssen (Groningen) voorzitter, Lodewijk 

Gunther Moor (Nijmegen) secretaris 

 

 



Het kan verkeren… 
Toen sterkste criminologische afdelingen: 

1. Groningen 

2. Nijmegen 

3. Bonger Instituut UvA 

 

– In Leiden en Rotterdam ruziede men toen vooral 

– VU Amsterdam meest constante factor 

– WODC stond er nog een beetje buiten 

– NSCR bestond nog niet 

– Commerciële bureaus ook niet 

 



Geen relatie met (N)TvC 
Oprichter Sietse Steenstra:  

“Wij beschouwden het Nederlands 

Tijdschrift voor Criminologie niet als 

ons ‘huisorgaan’. Als NVK waren wij 

vooral gericht op de beroepspraktijk. 

Tijdschriften als Proces, Justitiële 

verkenningen of Delikt & Delinkwent 

waren voor velen zeker zo 

belangrijk.” 



Relatie NVK-TvC: late liefde 
• NTvC 1974: slechts summiere opname mededelingen NVK 

• NTvC 1976: serie over de criminologie beoefening aan de diverse 

Nederlandse universiteiten door Ellie Lissenberg & in NVK 

Informatiebulletin oproep aan leden zich te abonneren  

• NVK Bestuursvergadering 4 november 1983: eerste discussie over 

koppeling NVK lidmaatschap met abonnement TvC en JV (!) 

• NVK Bestuursvergadering 20 maart 1985: ‘voor wat hoort wat’; wel meer 

uitwisseling met TvC, maar geen koppelverkoop 

• Algemene ledenvergadering 1998: koppeling om wetenschappelijk 

forum criminologie te verstevigen 

• Algemene ledenvergadering 2013: verzoek tot loskoppeling, omdat 

vrijwel iedereen het TvC al digitaal kan raadplegen en TvC (nog steeds) 

niet als het forum bij uitstek wordt gezien 

 



Huisvlijt: het eerste logo! 



Latere logo’s bleven huisvlijt 



Met de tijd mee 
• Serieuze vereniging: duur logo nodig! 

• Representatief pand voor het bestuur 

• De voorzitter krijgt een Maserati 

• Winstgevender beleggen: derivaten 

• Robuuste kledinglijn voor het bestuur 

• Bindingenweekeinde op Ibiza 

• Contributie gaat omhoog 



Voor wie is de NVK? 

• Wie is criminoloog? 

– In jaren zeventig kende niemand de criminoloog als werknemer 

• Politieacademie wel in NVK-bestuur vertegenwoordigd 

• HBO-instellingen niet 
– ALV 31 januari 1975: te onoverzichtelijk wat er aan HBO-instellingen 

aan criminologie wordt gedaan 

– ALV 31 januari 1996: meer contact met HBO-instellingen gewenst 

– Vraag blijft terugkeren: wie dan? 

• Actuele vraag: is de NVK wel interessant voor niet-

onderzoekers?  

 



Het eerste congres 



Impact en doel congressen 

• Groot succes: veel media-aandacht 
– Appelleerde aan zorgen in de samenleving 

• NVK congressen moesten gezicht van 

de criminologie naar de buitenwereld 

zijn 
– Keuze congresthema’s: meerwaarde 

wetenschappelijke kennis over urgent 

maatschappelijk probleem laten zien 



NVK commissies 

• Onderwijs 
– Zorg voor up to date curricula aan de universiteiten 

• Onderzoek 
– Vooral inventariserende rol; pogingen tot samenwerking; 

fondsenverwerving minder centraal – vooral 1ste geldstroom 

• Beroepspraktijk 
– Positionering van ‘de criminoloog’ op de arbeidsmarkt 

– Meerwaarde criminologische kennis laten zien 



1977: de commissie onderwijs 



1978: de ‘affaire Buikhuisen’ 



NVK en affaire Buikhuisen 
• ‘Comité van Waakzaamheid’ van 5 mei (!) 1978 bleek  

eenmansactie van Manuel Kneepkens (EUR) 

• Standpuntbepaling opgesteld door NVK-secretaris 

Carel Vermeer (EUR) geagendeerd, niet besproken 

• Weinig steun voor biosociale agenda, maar iedereen 

erkende Buikhuisens grote bijdrage aan criminologie 

• Conflicten vooral intern Leids probleem: persoonlijk en 

inhoudelijk, binnen afdeling, faculteit en LUMC  

• NVK heeft aangedrongen op vergelijk 



Inhoudelijke behandeling: 



Naar een ethische code 
• Indien persoonlijke 

levenssfeer in het 

geding is 

• Toelatingscommissie 

– Criteria opgesteld 

• Toestemming MvJ 

betrokkenen 

• Groen licht – of niet 



1979: vaststelling beroepscode 
• Themamiddag over ‘Ethiek en criminologisch onderzoek’ in 

Groningen in januari 1979 

• Voordracht André Köbben over beroepscode Contactcommissie voor 

Sociaal Wetenschappelijke Verenigingen (CSWV) 

• Deze diende, samen met beroepscode Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP), als model voor de  

– Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie voor 

onderzoek naar strafbaar gedrag en/of aspecten van wetgeving en 

rechtspleging in verband met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer 

• Vastgesteld op ALV 9 februari 1979 

• Toetsingcommissie: Constantijn Kelk (vz.), Jan van Dijk & Riekent 

Jongman 



Geen relatie met sociale bewegingen 

• Tot midden jaren 80 criminologen betrokken bij 

(actieonderzoek naar) sociale bewegingen: 
– Radenbinnensingel (RBS) (Groningen) 

– Coornhert Liga (vooral EUR & Utrecht) 

– Kerkasiel en vrijplaatsen (VU Amsterdam) 

– Juridisch Consultatie Bureau (VU Amsterdam) 

– Rotterdamse Junkiebond (EUR) 

• Geen bemoeienis NVK 

• Daarna überhaupt geen actieonderzoek meer 



Ook geen Europese connectie 
• Eén maal gezamenlijke NVK themadag met de Vlamingen / BVC (over 

gevangeniswezen, begin jaren 90 in Amsterdam) 

• Duitse Arbeitskreis Junger Kriminologen  congresseerde eind jaren 80 

samen met NVK in Amsterdam: er namen maar een paar Nederlanders 

deel 

• De Franse Groupe Europeén de Recherches sur les Normativités  en 

hun Interlabo’s Déviance et Societé congresseren regelmatig in 

Rotterdam en Utrecht: geen betrokkenheid NVK 

• De European Group for the Study of Deviance and Social Control  

congresseerde drie maal in Nederland (1975 in Amsterdam, 1990 in 

Haarlem & 2007 in Utrecht): geen betrokkenheid NVK 

• De European Society of Criminology congresseerde in 2004 in 

Amsterdam: geen zichtbare aanwezigheid NVK 



1980: noodzaak theorievorming 

• ALV 14 november 1980: thematische werkgroepen 
– Biosociale criminologie (Hans Willemse, Leiden) 

– Strafrechtssociologie (Ellie Lissenberg, UvA) 

– Toepassing andere disciplines (Gerben Bruinsma, Nijmegen) 

– Niet-strafrechtelijke conflictafdoening (Marees Derksen, EUR)  

– Moderne subculturele theorieën (Otto Janssen, Groningen) 

– Witteboorden- en economische criminaliteit (Chrisje Brants, UvA) 

– Criminaliteit en massamedia (Lodewijk Gunther Moor, Nijmegen)  

• Vergelijk instelling ‘divisies’ ALV 5 februari 2013: 

andere thema’s, andere redenen 



Bloemrijk proza 

• Wijziging statuten ALV 14 december 1979, NVK- 

secretaris (Lodewijk Gunther Moor) stelt vast: 
“Alle artikelen werden in een Oost-Europees unaniem klimaat als 

geheel goedgekeurd. Spontaan barstte er een minutenlang 

durend applaus los, dat door de Grote Roerganger vriendelijk met 

een tegenapplaus werd begroet. Alom werd met luide stem 

benadrukt dat de nieuwe statuten een Grote Sprong Voorwaarts 

betekenen.”  

• Parallel gaat verder: ondanks de brede steun van het 

volk stond het ‘criminologenrijk’ op instorten!  



De jaren tachtig 
Zien te overleven in crisistijd: 
• Meeste onderwijs in de criminologie wegbezuinigd 

– Alleen VU Amsterdam bleef nog enigszins overeind 

• Decimering wetenschappelijke staf 

• Niemand ‘van buiten’ leek erom te treuren  

– Criminologen droegen toch weinig zinvols bij aan ‘beleid’ 

– Wat in jaren zeventig ‘normaal’ werd gevonden werd nu 

‘ideologisch’ genoemd 

• Ondertussen binnen de NVK: oorverdovende stilte 



 1982: Weinig van vakgebied over  



1992: Afscheid van Jongman 
• Afscheid eerste voorzitter NVK met 

congres gewijd aan zijn werk 

• Markeert einde van een tijdperk 

• Krimp, ingezet in jaren tachtig, 

wordt verhevigd 

• Neo-liberale markt- en nutsdenken 

als grote gelijkmaker: 

– Weg onderzoek naar klassenjustitie en 

symbolisch-interactionisme; vooral 

beleidsonderzoek en neo-positivisme 



Criminologen in mineur 



1994: Nog wat weerwerk 



1997: En nog wat naspartelen 



Een veranderde criminologie 
• Rol WODC in jaren 90 veel centraler voor universiteiten: vooral m.b.t. 

tot toestemming voor en financiering van onderzoek 

• Na oprichting in 1992 werd NSCR late jaren 90 grote speler: 
– “de fundamentele, interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen 

criminaliteit en rechtshandhaving met het accent op longitudinaal onderzoek” 

• Consultants op de criminologische onderzoeksmarkt groeiden als kool 
– Andersson, Elffers & Felix; Beke; Eysink Smeets & Etman; Intraval; Van Dijk & Van 

Soomeren, etc. 

• Universitaire afdelingen leidden zieltogend bestaan 

• Ontwikkeling tamelijk uniek voor Nederland, maar niet per se voor de 

criminologie: 
– Wie heeft er ooit nog van andragologie gehoord? 

– Iedere tijd heeft eigen modedisciplines, nu: communicatiestudies of organisatiekunde 



Een veranderde NVK 
• Thematische congressen waren bedoeld als publieke manifestaties van 

de NVK naar de maatschappij toe en als signaleringsfunctie voor 

onderbelichte thema’s in de (Nederlandse) criminologie 

• ‘Marktdagen’ waar iedereen eigen onderzoek presenteert als reflectie 

van nieuwe ‘productiecultuur’ in de wetenschap 

• Later: gevoel dat een ‘markt’ heel weinig verbindends had en vooral 

leidde tot ‘eilandjes’ van bekenden die alleen naar elkaar kwamen 

luisteren en nooit met iets nieuws in contact kwamen – mengvorm 

• Sietse Steenstra:  

– “‘Het veld’ heeft nu denk ik weinig aan de NVK. De congressen en 

themamiddagen zijn alleen interessant voor onderzoekers; mensen buiten 

het onderzoeksveld begrijpen het meest criminologische onderzoek 

waarschijnlijk niets eens, omdat het zo technisch is.” 



1995-2000: de weg naar boven 



1999: Het 25-jarig jubileum 



2008: thema’s naast ‘de markt’ 

• Het lokale en het mondiale 
– 2008, sprekers: Katja Franko Aas & Nigel South 

• Criminaliteit en de media 
– 2009, sprekers: Chrisje Brants & Richard Sparks 

• Financiële Criminaliteit 
– 2010, sprekers: Henk van de Bunt & Peter Reuter 

• ‘Desistence’ (ophouden met criminaliteit) 
– 2011, sprekers: Anthony Bottoms & Paul Nieuwbeerta 

• Criminalisering 
– 2012, sprekers: Patrick Hebberecht & Peter Squires 

• Externe perspectieven 
– 2013, sprekers: Adrian Raine & Willem Schinkel 



Een sterke criminologie 
• Drie grote bacheloropleidingen aan EUR, UL, VU A 

met sterke positie binnen rechtenfaculteiten 

• Ca. tien verschillende master’s aan zes universiteiten 

– incl. varianten binnen één instelling en gedeeltelijk 

criminologische master’s opleidingen 

• Veel onderzoek en internationale publicaties 

• Arbeidsmarkt criminologen in de lift (…) 

• Nauwelijks ophef plagiaat-zaak Patrick Van Calster 
– NVK-themamiddag over wetenschappelijke integriteit ging vooraf (5 

februari 2013, affaire barstte eind mei 2013 los) 

– Enige woorden op afgelopen NVK-congres 

 



Maar géén publieke criminologie 

• Vaak of afstandelijk positivistisch of sterk toegepast 

• Methodische verfijning, maar minder discussie met ‘de 

samenleving’ 

– Mede door nadruk op zo veel mogelijk publiceren in internationale 

peer reviewed tijdschriften, vervreemding van Nederland en 

helemaal van Europa; meer gericht op Noord-Amerikaanse 

criminologie 

• Haakt niet aan bij ontwikkelingen in andere sociale 

wetenschappen 

– Kritiek van o.a. Godfried Engbersen in TvC 2008  

• Verschraling themakeuze: beheersingsframe domineert 



2011: Culturele criminologie 
• A.g.v. sterke toename aantal 

kwalitatieve onderzoekers 

• Meer aandacht voor context en 

grote vragen van deze tijd 

• Reactie op neo-positivistische 

wending in de criminologie 

• Symbolisch-interactionistische 

traditie vindt internationaal 

onderdak bij culturele 

criminologie  

 



Bredere academische context 
• Ca. 700 betalende deelnemers 

– w.o. studenten, promovendi, docenten, hoogleraren, 

decanen, rectores, VSNU, SER 

• Managementkletspraat overboord 
– Topsectorenbeleid, prestatieafspraken, economische 

valorisatie, rankings, impactfactoren, ‘iedereen 

excellent’, protocolisering, ‘studeerbaarheid’, etc.   

• Academische waarden centraal 
– Inbedding in en dienstbaarheid aan samenleving, 

onderwijs en onderzoek weer op elkaar betrekken, 

algemene academische vorming naast vakkennis 

• Fatsoenlijke arbeidsverhoudingen 
– Geen perverse prikkels voor academische carrière, 

geen modern precariaat van jonge, slechtbetaalde 

academici zonder carrièreperspectief dat gros van 

het onderwijs ‘draait’ 

 



Naar meer evenwicht 
• Monocultuur leidt tot roofbouw 

• Fundamentele discussie over wat goede en zinvolle wetenschap 

is kan kracht en maatschappelijk belang criminologie bevorderen 

– Van netjes binnen de lijntjes kleuren tot brede visies en vergezichten 

• Instelling NVC-divisies culturele criminologie, cybercrime, 

levensloop & organisatiecriminaliteit zowel uitdaging als gevaar: 

– Uitdaging: mogelijkheid kennis te nemen van andere wetenschappelijke 

tradities en thema’s tijdens NVC-studiemiddagen 

– Gevaar: nog grotere ‘ons-kent-ons’ cultuur  

• Meer aandacht voor wetenschapscultuur, wetenschapsfraude en 

criminologisch onderzoek 

– Themanummer Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2015: 1 

 



Geen hemelbestormers 
Typeringen in NVK-jubileumboek Vooruitzichten in de criminologie 

(Bruinsma, Van de Bunt & Rovers 1999) nog altijd raak: 

• “De NVK heeft nooit voorop gelopen bij de ontwikkeling van het 

vakgebied. De NVK volgde de ontwikkelingen en was een graadmeter 

voor de vitaliteit van de criminologie.” 

• “De vereniging heeft zich altijd op de achtergrond gehouden. Zij heeft 

zich niet gepresenteerd als de vertegenwoordiger van de 

beroepsgroep.” 

• “De NVK heeft nooit stelling genomen tegen de afbraak van de 

academische criminologie (…); zij heeft nooit een rol willen spelen in de 

universitaire politiek (…) er zijn geen gedachten ontwikkeld voor de 

oprichting van een gemeenschappelijke onderzoeksschool.” 



1974-2014 van NVK naar NVC 
• Continue factor: notulen NVK bestuursvergaderingen intern, 

(vrijwel) niets over affaires of maatschappelijke vraagstukken 

• Tot 2000 weinig aandacht voor M&T en ‘ambachtelijke’ kant van 

onderzoek doen, daarna nauwelijks aandacht voor theorie, 

bespiegeling en maatschappelijke stellingname  

• Tot 1997 driejaarlijkse thematische congressen, dan jaarlijkse 

‘marktdagen’ tot 2008, daarna mengvorm 

• Van ‘commissies’ en ‘werkgroepen’ naar ‘divisies’ 

– omdat criminologie zo breed is geworden dat niemand het gehele 

vakgebied meer kent 

– nieuwe invulling studiemiddagen 



Keerpunten 

• 1965-74: emancipatie 
– Van SICCO naar NVK 

• 1978-84: neergang 
– Van affaire Buikhuisen naar bezuigingen 

• 1985-92: restauratie 
– Beleidsnut (Samenleving & criminaliteit) en neo-positivistisme 

• 1995-2002: wederopbouw 
– Commissie Van Traa en nieuwe opleidingen 

• 2010-heden: verbreding  
– Met culturele criminologie naar evenwichtiger verhoudingen 



Discussie 
• Is publieksfunctie NVC nog zinvol met verandering van 

zowel media als universitaire landschap? 

• Is oriëntatie op beroepspraktijk nog wel NVC-taak nu 

er drie grote opleidingen zijn die dat zelf doen? 

• Zijn er andere redenen voor de NVC om meer naar 

buiten te treden of is het prima om alleen met andere 

onderzoekers te praten? 

• Moet NVC zich bijv. mengen in discussie academische 

waarden en slechte arbeidsvoorwaarden voor jonge 

academici?  


