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Welkom op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging 
voor Criminologie 2014. We hebben dit jaar iets te vieren. De 
vereniging bestaat veertig jaar. Zij is daarmee waarschijnlijk 
ouder dan het grootste deel van haar leden. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is de laatste keer dat we 
een jubileum hebben gevierd in 1999 geweest, toen de NVK 
vijfentwintig jaar bestond. Het toenmalige bestuur, onder 
voorzitterschap van Henk van de Bunt, heeft toen in zijn 
wijsheid gemeend dat een jubileum geen aanleiding was om 
terug te blikken, maar om vooruit te kijken. Daar waren toen 
goede redenen voor. Achteraf bezien kunnen we stellen dat 1999 
een keerpunt is geweest in de ontwikkeling van de Nederlandse 
criminologie. Na een bloeiend bestaan in de jaren zeventig, gaf 
vanaf de tweede helft van de jaren tachtig niemand meer een 
cent voor het voortbestaan van de academische criminologie. 
In hun inleiding tot het NVK-jubileumboek Vooruitzichten in 
de criminologie gaven Gerben Bruinsma, Henk van de Bunt en 
Ben Rovers in 1999 aan dat de NVK nooit voorop heeft gelopen 
in de ontwikkeling van het vakgebied, maar dat zij eerder een 
graadmeter was voor de vitaliteit van de criminologie. “Werd er 
veel gepubliceerd dan nam het aantal activiteiten, congressen 
en themamiddagen toe. Ging het slechter (…) dan leidde ook 
de NVK een kwijnend bestaan.”
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 Een flink aantal van de door Bruinsma, Van de Bunt en Rovers 
gedane toekomstvoorspellingen over de ontwikkeling van de 
criminologie is aardig uitgekomen, een aantal ook niet: zo gaat 
dat met voorspellingen. Het toenmalige bestuur had de minister 
van Justitie, Benk Korthals, ook goed gesouffleerd. Tijdens het 
NVK-congres van 1999 werd uit zijn naam verteld dat er grote 
nieuwe kennisvragen op een nieuwe generatie criminologen 
lagen te wachten en dat er ook grote behoefte was aan goede 
opleidingen criminologie aan de Nederlandse universiteiten. 
Een jaar later is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam 
begonnen met een gezamenlijk ontwikkelde bacheloropleiding 
criminologie en vanaf die tijd is zowel het aantal criminologen 
als de hoeveelheid criminologisch onderzoek exponentieel 
toegenomen. 

Mede omdat er de afgelopen vijftien jaar zo veel is gebeurd, 
het pallet aan criminologisch onderzoek zo groot is geworden 
dat vrijwel niemand meer een overzicht over het geheel heeft, 
omdat het leeuwendeel van de congresbezoekers waarschijnlijk 
zeer weinig zal weten over de geschiedenis van de Nederlandse 
criminologie en omdat de geschiedenis van de criminologische 
beroepsvereniging nooit is geschreven, heeft het huidige 
bestuur gemeend wel te moeten terugblikken. Historisch besef 
is misschien niet de grootste deugd van de Nederlander, maar 
zonder de geschiedenis te kennen is het ook erg moeilijk het 
heden te duiden.

In de plenaire lezingen wordt de afgelopen veertig jaar op 
verschillende wijzen belicht. Als eerste zal René van Swaaningen 
de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor 
Criminologie plaatsen in de ontwikkeling van het vakgebied 
in die periode. Hiertoe is het archief van de vereniging, met 
hulp van Samira Valkeman (student-assistente criminologie 
aan de EUR), uitgespit, zijn er interviews gehouden met 
twee oprichters – Jan van Dijk en Sietse Steenstra – en is er 
een literatuuronderzoek gedaan, waarbij de spreker zich 
nadrukkelijk heeft bezondigd aan zelfplagiaat.

Aan Paul Schnabel is gevraagd zijn visie te geven op de 
positie van de criminologie binnen de overige maatschappij 
en gedragswetenschappen en in te gaan op (de ontwikkeling 
van) haar betekenis voor en bijdrage aan voor onze discipline 
relevante beleidsvelden gedurende de afgelopen veertig jaar.

Tenslotte zal Michael Tonry, op basis van eerdere 
overzichtsartikelen van ontwikkelingen in de Nederlandse 
criminologie, te beginnen met Josine Junger-Tas’ Crime & 
Justice studie uit 1983, en een speciaal voor deze gelegenheid 
samengestelde survey van de bijdragen die Nederlandse 
criminologen hebben geleverd aan Engelstalige vaktijdschriften, 
een (relatieve) buitenstaandersblik op onze verdiensten en 
eigenaardigheden bieden. 
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Ook in onze nieuwsbrief De Criminoloog wordt aandacht 
besteed aan ons veertigjarig jubileum. Naast de reeds 
gememoreerde interviews, wordt hierin ook verslag gedaan van 
enkele nieuwsberichten over criminaliteit en criminologische 
perspectieven uit 1974. De overeenkomst met hedendaagse 
berichten is soms even verbluffend als het verschil in 
criminologische visies. Het was een tijd waarin Cabellero nog 
vrijelijk kon sponsoren en Siemens al met televisie uit computers 
in de weer was. Maar de blik wordt ook vooruit geworpen met 
een kijkje in de criminologische onderzoekskeuken voor de 
komende veertig jaar. Voor de komende jaren lijkt het in ieder 
geval aannemelijk dat cyber crime, internationale misdrijven, 
nieuwe (lab-)methoden en big data een grote rol op de 
onderzoeksagenda zullen spelen. 

Voorts hebben we dit jaar naast de jaarlijkse scriptieprijs ook 
weer een proefschriftprijs uit te reiken, wordt er een keur aan 
onderwerpen besproken in maar liefst 35 verschillende panels 
en kunnen we weer onder het genot van lekker eten en drinken 
– en hopelijk een zonnetje – informeel met elkaar van gedachten 
wisselen, dansen en zingen in de Leidse Faculty Club. 

En tot slot: wel eens in een gevangenis geslapen? 
Vergeet de rebus niet!

Ik wens u allen een goed congres.

René van Swaaningen
Voorzitter NVC

Jan van Dijk: Van oude mensen, en dingen die voorbijgaan
Interview door Nicole Haas 

In 1970 studeerde hij af aan de Universiteit Leiden, en in 
1977 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over 
geweldsmisdrijven. Hij werkte in de jaren 70 en 80 bij het 
WODC, en was nauw betrokken bij de Commissie Kleine 
Criminaliteit (Commissie-Roethof ) van de Tweede Kamer. 
Dit resulteerde in de invloedrijke beleidsnota Samenleving 
en criminaliteit uit 1985, waarin het belang van situationele 
criminaliteitspreventie werd benadrukt. Tussen 1990 en 2002 
was hij deeltijdhoogleraar criminologie aan de Universiteit 
Leiden. Jan van Dijk was ook de oprichter en eerste voorzitter 
van Slachtofferhulp Nederland, die nu jaarlijks meer dan 
100.000 misdaadslachtoffers ondersteunt. Momenteel is hij 
als hoogleraar verbonden aan het International Victimology 
Institute Tilburg (INTERVICT) van de Universiteit Tilburg, 
waar hij van 2005 tot eind 2012 de Pieter van Vollenhoven 
leerstoel van het Fonds Slachtofferhulp bekleedde. In 2011 
ontving hij de prestigieuze Stockholm Prijs voor Criminologie 
voor het opzetten van de internationale slachtofferenquête 
(ICVS). En niet te vergeten: Jan van Dijk is ook één van de 
oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie! 
In het kader van het 40-jarig bestaan van de NVC/K, 
interviewden wij hem over hoe het er volgens hem in die tijd 
aan toe ging… 

Hoe ging de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie er aan toe?
Jan: “Er was een professorenclub die onderling de reisjes 
verdeelde. Hierin zaten o.a. Willem Nagel en Ronnie Dessaur 
(ook bekend als schrijfster Andreas Burnier). Wij, de eerste 
lichting wetenschappelijke medewerkers, wilden een meer 
democratische beroepsvereniging. Per instituut kwam er één 
vertegenwoordiger in een oprichtingsgroepje.  Ik deed mee 
namens Nijmegen. Voor de UVA deed Koos van Weringh 
mee. Bij de VU Sietse Steenstra, en in Leiden Hans Willemse 
als ik me niet vergis. Uit Rotterdam was er toen nog geen 
afvaardiging; Carel Vermeer was de eerste in 1976. Peter 
Hoefnagels zat er sowieso niet bij, want hij wilde juist graag zelf 
reizen. Koos noemde hem ooit de snoepreiziger. De collegae 
uit Groningen vonden Peter Hoefnagels niet links genoeg en 
noemden hem daarom Foefnagels (zelf waren ze lid van de 
Communistische Partij Nederland). De kampioen voor ons 
was Riekent Jongman, hij was de eerste voorzitter. Hij werd in 
1976 opgevolgd door Koos van Weringh.”

Inmiddels is NVK veranderd naar NVC. Waarom is er toentertijd 
voor de K gekozen?
Jan: “Tja, die K was toen heel modern. Dessaur noemde dat 
de K van de Kulturkammer en werd alleen daarom al uit 
principiële overwegingen geen lid.”

Hoe was het eerste NVK-congres?
Jan: “Dat was een groot succes! Er was veel mediabelangstelling. 
Ik werd toen bijvoorbeeld voor het eerst op TV geïnterviewd, 
samen met Harrie Timmerman uit Groningen (later 
klokkenluider bij de Schiedammer Parkmoord, red.). Het 
waren bijzonder gezellige en vriendschappelijke jaren. Die sfeer 
veranderde wel door de Buikhuisen Affaire.”

In welke steden deed men in die tijd onderzoek naar criminaliteit?
Jan: “Rond 1970 was vooral Groningen toonaangevend. Zij 
hadden de grootste staf, en deden veel beleidsgericht onderzoek 
naar o.a. verkeersdelicten en jeugdcriminaliteit. Onder leiding 
van Jongman werd selectiviteit in de strafrechtspleging een 
belangrijk thema. Hiernaar deden Louk Hulsman (Universiteit 
Rotterdam) en Herman Bianchi (VU Amsterdam) ook 
onderzoek. En verder deed Gerard Smale als een van de eersten 
onderzoek naar slachtoffers in Groningen. Hij is zeer jong 
overleden. De Universiteit Leiden en het Bonger Instituut 
(UvA) timmerden toen nog niet echt aan de weg. In die tijd 
werd daar vooral onderwijs gegeven. Willem Nagel (Universiteit 
Leiden) en Koos van Weringh (UvA) hielden zich met allerlei 
andere dingen bezig. Dessaur hield zich in Nijmegen bezig 
met feminisme. En zelf mengde ik me ook in de discussie over 
vrouwen. Ik beweerde dat onveiligheidsgevoelens van vrouwen 
irrationeel waren, omdat hun slachtofferkans juist vrij laag 
was. Dat had ik beter niet kunnen zeggen…Huiselijk geweld 
speelde toen als onderwerp nog niet.”

En dan nu een paar roddels…Werd er in die tijd ook wel eens 
geruzied door de criminologen?
Jan: “Jazeker. Jongman en Jansen, lector jeugdcriminologie, 
konden bijvoorbeeld niet door één deur. Otto Jansen werd 
zelfs wel eens door Jongman de kamer uitgegooid! En verder 
waren Louk Hulsman en Peter Hoefnagels (beiden EUR) 
nauwelijks ‘on speaking terms’. Cyrille Fijnaut heeft daar 
rond 1980 schoonmaak gehouden. De grote schok was de 
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overgang van Buikhuisen van Groningen naar het WODC. 
Hij nam een keur van wetenschappelijke medewerkers uit 
Groningen en Nijmegen met zich mee: Dato Steenhuis, Josine 
Junger-Tas, ikzelf, later ook Hans Willemse. Bianchi noemde 
dat de gouvernementele criminologie (in UK zei Jock Young: 
administrative criminology). Er was toen een hoop discussie. 
Later is ongeveer de helft van de WODC-staf van het eerste uur 
hoogleraar geworden.”

En heb je tot slot nog een leuk weetje over je eigen rol bij de 
oprichting van de NVK?
Jan: “Ik heb in die tijd de persoonlijk de statuten van de NVK 
geschreven. Hiervoor heb ik als voorbeeld de statuten van de 
zeilvereniging in Nederhorst den Berg gebruikt...”

 

“Wij hebben altijd nadrukkelijk de link met de beroepspraktijk 
gezocht”
Interview met oprichter van de NVK Sietse J. Steenstra
door René van Swaaningen

In de vroege jaren zeventig heeft Sietse J. Steenstra (VU 
Amsterdam), samen met Jan van Dijk (Nijmegen), Koos 
van Weringh (UvA) en Fokke Dijksterhuis (Groningen), de 
Nederlandse Vereniging voor Criminologie opgericht. Sietse 
is in 1939 geboren in Grootegast, een dorp in de provincie 
Groningen, “nog geen kilometer van het huis van IJje Wijkstra, 
de man die er in 1929 maar liefst vier veldwachters doodschoot 
en drie van hen de keel doorsneed”, zegt Sietse: “Mijn ouders 
liggen begraven naast één van zijn slachtoffers, brigadier Mient 
van der Molen.” Een goede basis voor een criminologische 
carrière zou je zeggen, maar in 1957 kon je nog helemaal geen 
criminologie studeren en dus ging Sietse op achttienjarige 
leeftijd naar Amsterdam om daar aan de Vrije Universiteit 
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psychologie te gaan studeren. In 1963 werd Sietse student-
assistent aan het Criminologisch Instituut van de VU en in 1965 
werd hij er wetenschappelijk medewerker. Toen ik zelf in de 
jaren tachtig criminologie studeerde aan de VU was Sietse mijn 
docent voor de psychologische en sociaalpsychologische vakken 
en practica. Vandaag de dag is Sietse onder meer bibliothecaris 
op de school van zijn kleinkinderen en coördineert hij de 
criminologische alumnivereniging van de VU: Crime Still 
Pays. In Sietses tuin in de Amsterdamse Watergraafsmeer, op 
een steenworp afstand van de plaats waar ik zelf mijn eerste 
levensjaren heb doorgebracht, hebben we uitgebreid gesproken 
over de oprichting en de ontwikkeling van ‘zijn’ NVK en onze 
huidige NVC.

Waarom hebben jullie begin jaren zeventig de Nederlandse 
Vereniging voor Criminologie, de NVK, opgericht, terwijl er al 
een criminologische beroepsvereniging, het SICCO (de Stichting 
Interuniversitair Criminologisch Contact Orgaan), bestond?

SJS: Dat had vooral te maken met de groei die de criminologie 
in die tijd doormaakte en dat er toen sociaalwetenschappelijk 
geschoolde wetenschappelijk medewerkers werden aangenomen 
door de hoogleraren die toen bijna allemaal een juridische 
scholing hadden. Van het SICCO waren alleen hoogleraren lid. 
Deze toen meestal al wat oudere heren wilden de subsidie die 
het SICCO van het Ministerie van Justitie kreeg vooral onder 
elkaar blijven verdelen om er reizen van te kunnen maken. 
Vanaf 1965 kwamen de jonge wetenschappelijk medewerkers 
in de criminologie van de diverse universiteiten met enige 
regelmaat bijeen. Tot de VU - en korte tijd ook Leiden - in 
1968 een zelfstandige opleiding criminologie kreeg waren 
dat er tussen de 10 en de 15. We wilden de criminologie iets 
meer massa en vaart geven. Er waren toen nog nauwelijks 
criminologen en dus zochten we ook naar een soort identiteit 
voor ‘de criminoloog’; een functieprofiel dat ook werkgevers 
zoals het gevangeniswezen, de reclassering of het ministerie zou 
moeten interesseren om criminologen aan te nemen. Daartoe 
was volgens ons een iets hechter samenwerkingsverband nodig 
dan het kennissenclubje dat we feitelijk waren. Dat het nog 
tot 17 juni 1974 heeft geduurd voordat de vereniging kon 
worden opgericht is vooral te wijten aan het feit dat we nog 
geen statuten hadden. Jan van Dijk zou die opstellen, maar dat 
heeft nogal even geduurd. Jonge hoogleraren criminologie als 
Riekent Jongman en Koos van Weringh sloten zich bij de NVK 
aan en werden de eerste respectievelijk tweede voorzitter, maar 
de oudere garde bleef binnen het SICCO, tot dat door hun 
pensionering vanzelf ophield te bestaan. 

Er is betrekkelijk veel gediscussieerd over de vraag wat een 
‘criminoloog’ nu precies is. Dat had ook te maken met het 
feit dat de oudere garde vooral uit juristen bestond – en deels 
ook uit psychologen en psychiaters. Begin jaren zeventig waren 
het vooral de sociologisch geschoolden die zich als de ‘echte’ 
criminologen opwierpen. Maar die discussie diende niet om 
mensen van het NVK-lidmaatschap uit te sluiten; het diende 
vooral om duidelijk te kunnen maken waar die specifieke 
kennis de van de criminoloog nu precies lag.
Als NVK hebben wij altijd heel nadrukkelijk de link 
met de beroepspraktijk gezocht. Wij ventten het idee 
dat criminologische kennis zou kunnen bijdragen aan de 
professionalisering van allerlei diensten en instellingen die 
zich met delinquentie bezig hielden met verve uit. We zagen 
dat als een taak van de NVK, omdat de criminologische 
afdelingen aan de universiteiten daar ieder voor zich te klein 
voor waren. Naast deze ‘toepassingscommissie’ hadden we nog 
een commissie onderzoek, die zich vooral heeft beziggehouden 
met het opstellen van een ethische code voor criminologisch 
onderzoek, en een commissie onderwijs, die het schrijven van 
een leerboek ter hand heeft genomen: daar is Tegen de Regels 
uit voort gekomen.

Waar komt die ‘K’ toch vandaan? In alle stukken van voor 17 
juni 1974 wordt gewoon over de Nederlandse Vereniging voor 
Criminologie met een ‘C’, gesproken. Op de statuten die toen 
voorlagen zijn met de hand alle ‘c’s plotseling vervangen door ‘k’s. 

SJS: Willem Nagel had al tijdens een voorbereidende 
vergadering via zijn medewerkers gepleit voor criminologie 
met een ‘k’. Zo schreef hij nu eenmaal en hij was de grote 
man toen. Op de laatste, beslissende vergadering wisten 
vooral Ellie Lissenberg (UvA) en de Groningers Thea Drost 
en Margo Andriesen de aanwezigen ervan te overtuigen dat 
‘kriminologie’ met en ‘k’ moderner en progressiever was en 
dat als we dat wilden uitstralen de verenigingsnaam dus met 
een ‘K’ zou moeten worden gespeld. Maar lang niet iedereen 
was het daarmee eens hoor. Ronnie Dessaur, toen hoogleraar 
criminologie in Nijmegen, vond het bijvoorbeeld veel te Duits: 
zij heeft zich daarom ook nooit met de NVK bemoeid. We 
hebben als NVK een themamiddag aan haar boek De droom der 
rede gewijd en zelfs daar was ze niet bij.

Concept versie oprichtingsakte, 1974
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Er is de NVK wel verweten dat zij te weinig zou hebben gedaan 
om Wouter Buikhuisen te steunen toen hij, nadat hij in 1978 zijn 
biosociale onderzoeksagenda had gepresenteerd in de problemen 
kwam en uiteindelijk verbitterd de criminologie heeft verlaten. 
Hoe kijk jij daar op terug?

SJS: De rol van de NVK is heel beperkt geweest. Die hele 
‘affaire Buikhuisen’ is vooral ontstaan in de media, door 
stukken in het reclasseringsblad KRI waarin Buikhuisen 
in de ‘foute’ hoek werd geplaatst en vooral natuurlijk door 
de venijnige columns van Piet Grijs in Vrij Nederland. 
Buikhuisens plannen voor biosociaal onderzoek vielen bij de 
meeste criminologen toen inderdaad helemaal niet goed, maar 
iedereen werkte wel gewoon met hem samen: ook aan de VU, 
waar Herman Bianchi toch één van zijn felste tegenstanders 
was. Bij het reclasseringsonderzoek dat we toen aan de VU 
deden was Buikhuisen ook betrokken. Iedereen beschouwde 
hem als een belangrijke motor achter een meer onderzoeks-
minded criminologie. Hij werd ook na zijn beruchte, door een 
rookbom verstoorde, Leidse oratie waarin hij zijn biosociale 
ideeën ontvouwde nog gewoon voor gastcolleges uitgenodigd. 
Natuurlijk was er in brede kring kritiek op Buikhuisen en 
vooral ook op de enorme, general theory-achtige pretenties die 
hij had, maar het was toch vooral een Leids probleem. In Leiden 
kreeg Buikhuisen steeds heviger conflicten met zijn eigen staf 
en later ook met het faculteitsbestuur. Die problemen waren 
minstens zo zeer van persoonlijke aard dan dat ze inhoudelijke 
oorzaken hadden. De NVK stond daar buiten. Er is binnen het 
NVK-bestuur wel gediscussieerd over de vraag of we iets voor 
Buikhuisen moesten doen toen hij in het nauw zat, maar een 
meerderheid vond dat individuele belangenbehartiging niet 
op de weg van de NVK lag. Bovendien wilde Buikhuisen niet 
in debat over de vraag of hij met zijn voorgestelde onderzoek 
niet in conflict kwam met de ethische code van de NVK, die 
voorschreef dat voor onderzoek bij kinderen toestemming van 
de ouders noodzakelijk was. Er is vanuit de NVK nog wel een 
brief gestuurd aan het Leidse universiteitsbestuur, waarin werd 
aangedrongen op een vergelijk, omdat deze affaire schadelijk 
was voor de criminologie en voor de Universiteit Leiden. De 
steun voor Buikhuisen kwam vooral uit Nijmegen – van Jan 
van Dijk, Gerben Bruinsma en Michiel Zwanenburg – en van 
enkele oud-collega’s uit Groningen, maar dat het NVK-bestuur 
zou hebben aangestuurd op Buikhuisens royement als lid, zoals 
later wel is gesuggereerd, is lariekoek. In tegendeel: toen hij zelf 
als lid bedankte is hem verzocht lid te blijven.

Vergeleken met vandaag de dag werd in er in de jaren zeventig 
heel erg weinig aandacht besteed aan de methodische kant van het 
onderzoek doen. Hij kijk jij daar nu tegen aan?

SJS: Het is waar dat methoden en technieken toen maar 
een geringe rol speelden in de criminologie. Dat was in de 
sociologie of de pedagogie overigens niet heel anders. De 
psychologen deden er met hun experimenten wel iets meer aan, 
maar ook hun methoden waren nog tamelijk rudimentair. Het 
belang van methoden en technieken begon pas toe te nemen 
toen SPSS werd ontwikkeld. Dat was in de jaren tachtig en 
toen moesten de criminologen aan de universiteiten inmiddels 
vechten voor hun leven en kwam er van onderzoek doen niet 
zo veel meer. Maar of we vandaag de dag nu zoveel beter af 
zijn weet ik niet. Nu worden er misschien wel veel interessante 
data gegenereerd, maar worden daar ook interessante vragen 

over gesteld? Met de druk om in internationale tijdschriften te 
publiceren heeft de criminologie zich ook wat losgezongen van 
de Nederlandse praktijk waar wij ons juist zo sterk op richtten. 
‘
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. Voor ons was het juist belangrijk de 
maatschappelijke relevantie van criminologisch onderzoek 
over het voetlicht te brengen. Congressen en themamiddagen 
waren de publieke manifestaties van de vereniging. We kozen 
ook altijd een congresthema dat in het brandpunt van de 
publieke belangstelling lag. En daar kwamen mensen uit brede 
kringen vanzelf op af en journalisten ook. Maar wat is er voor 
buitenstaanders nou voor interessants aan een markt waar 
onderzoekers hun werk bespreken met andere onderzoekers?

 

>
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De wereld verandert. Misschien minder dan Obama enkele 
jaren geleden had voorspeld, maar toch…. Panta Rhei. 
Criminologen en hun onderzoeksagenda’s veranderen mee.  
Uw redactie heeft vier criminologen gevraagd om de toekomst 
van hun onderzoeksveld te verkennen. Welke mogelijkheden, 
uitdagingen of misschien zelfs wel decepties staan ons te 
wachten? Welke methoden zullen wij gebruiken? Welke thema’s 
komen eraan? 

De agenda van: Johan van Wilsum (Universiteit Leiden)

It’s crime Jim, but not as we know it; Cybercrime en hoe daar 
onderzoek naar te doen

Criminologie is een vakgebied dat altijd al heeft ingespeeld 
op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, omdat veel 
sociale omwentelingen gevolgen hebben voor criminaliteit. 
Secularisering en immigratie zijn daar langlopende voorbeelden 
van. Meer recent is de informatisering van de maatschappij 
een belangrijke katalysator voor sociale verandering: door de 
opmars van het Internet is de manier veranderd waarop we 
communiceren, winkelen, of een nieuwe partner vinden, maar 
ook de wijze waarop we pesten, oplichten en illegale handel 
drijven. 

Het perspectief op criminaliteit en veiligheid is door deze 
ontwikkeling ingrijpend veranderd, zowel bij burgers als de 
publieke en private sector. Zo is digitale persoonsinformatie 
steeds meer een hot product voor daders, omdat er op vele 
manieren identiteitsfraude mee kan worden gepleegd. De 
bescherming daartegen ligt niet alleen bij de burger die 
zijn computer veilig moet houden en de verleiding moet 
weerstaan zijn of haar privéleven op internet te zetten. Ook 
- en misschien vooral - overheidsinstanties en bedrijven 
waar persoonsinformatie opgeslagen ligt, hebben daar een 
belangrijke verantwoordelijkheid in. Indien op dat niveau de 
beveiliging te zwak is, kunnen er datalekken ontstaan, waarbij 
de persoonsgegevens van duizenden mensen tegelijk kunnen 
worden buitgemaakt en voor allerlei vormen van oplichting 
worden misbruikt. Zie in dit verband bijvoorbeeld de Diginotar 
affaire, de diefstal van 70 miljoen Playstation accounts bij 
Sony, of de slordige omvang van de Gezondheidsraad met 
persoonsinformatie.

Los van allerlei ellende die cybercrime met zich meebrengt, 
zijn het eerlijk gezegd voor de criminoloog gouden tijden om 
onderzoek te doen, omdat er zoveel nieuwe mogelijkheden bij 
komen om data te verzamelen. Zijn we meestal al snel geneigd 
te denken aan interviews, enquêtes, of observatie van mensen 
of aan analyse van registratiegegevens van politie, OM of 
rechterlijke macht – via het Internet kunnen we ook op andere 
manieren dingen onderzoeken. Laat ik er drie kort benoemen.

Voorbeeld 1: We kunnen verschillende computers met 
uiteenlopende beveiligingsniveaus of waarschuwingssignalen 
openstellen voor hackers en kijken of ze in die verschillende 
computeromgevingen anders reageren: stoppen ze sneller bij 
een waarschuwing? Is de ene waarschuwing effectiever dan de 

andere? Dat is experimenteel onderzoek, dat als ethisch voordeel 
heeft ten opzichte van veel ander experimenteel criminologisch 
onderzoek dat er aan de slachtofferkant geen mensen, maar 
computers bij worden betrokken.

Voorbeeld 2: Internetverkeer met behulp van providers en/
of opsporingsdiensten kopiëren en nagaan hoe men zich 
online gedraagt. Een mooi voorbeeld daarvan werd in 2012 
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie, door Melvin 
Soudijn en Eileen Monsma. Zij bestudeerden de digitale 
kopie –gemaakt door het Team High-Tech Crime- van een 
carder forum, een digitale omgeving waarin persoonsgegevens 
van credit cards werden verhandeld ten behoeve van 
identiteitsfraude. Door na te gaan wie met wie contact legt 
op zo’n forum kan worden nagegaan in hoeverre er sprake is 
van specialisatie, verschillen in activiteit (wie handelt veel, wie 
weinig?) en netwerkstructuren (handel in vaste combinaties of 
wisselende allianties?).

Voorbeeld 3: Observeren van bonafide en malafide verkoopsites, 
het turven van kenmerken en vervolgens vergelijken tussen de 
twee typen sites: zijn de contactgegevens anders (vaker in het 
buitenland bijvoorbeeld), zijn er social media links, op welke 
manieren kan er worden betaald? Goede en foute sites kunnen 
daarbij bijvoorbeeld worden onderscheiden door de lijsten die 
grote bedrijven regelmatig bijhouden van deze twee typen sites 
die hun merk verhandelen. Of er zijn waarschuwingssites die 
door particulieren zijn opgericht waarin voorbeelden worden 
genoemd van sites waar men slechte koopervaringen mee heeft. 

Al met al drie nieuwe manieren van onderzoek waar geen 
mens voor hoeft te worden bevraagd. Wel vragen ze om 
nieuwe samenwerkingsverbanden: met bedrijven (om hun 
Internetverkeersgegevens te kunnen analyseren), gespecialiseerde 
opsporingsinstanties (om illegale fora te bestuderen) en 
programmeurs (om uiteenlopend geprogrammeerde computers 
aan het Internet bloot te stellen).

Los daarvan blijft ‘old school’ onderzoek naar cybercrime zeer 
interessant: via enquêtes kunnen we naar dingen vragen die 
niet in registratiegegevens van wettelijke instanties of providers 
vermeld staan, zoals bijvoorbeeld iemands persoonlijkheid. We 
zien op die manier dat bijvoorbeeld impulsieve mensen anders 
-en vaak risicovoller - reageren op het Internet, wat bij uitstek 
een omgeving is waarbij we aan de lopende band worden 
geconfronteerd met de noodzaak om allerlei microbeslissingen 
te nemen: wel of niet op deze link klikken, enquête invullen, 
een programma downloaden, ga zo maar door.

Oud en nieuw onderzoek moet worden gebundeld om 
cybercrime onderzoek naar een hoger plan te tillen. Er zijn 
mogelijkheden, er zijn ideeën. Nu ruim baan voor de uitvoering 
– en het geld dat daarvoor nodig is!

De agenda van: Alette Smeulers (Tilburg University)

De criminologie van de internationale misdrijven: wat brengt de 
toekomst?

De criminologie van de internationale misdrijven zoals genocide, 
misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven mag 

Een Criminologische agenda voor de 
komende 40 jaar 
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zich de afgelopen jaren in een toenemende belangstelling 
verheugen. Er is dan ook niet langer meer sprake van een 
‘state of denial’ in dat opzicht. Een belangrijke doorbraak in 
dit proces was de toekenning van de Stockholm prijs voor de 
Criminologie in 2009 aan de Amerikaan John Hagan en de 
Argentijn Raul Zaffaronin voor hun onderzoek naar genocide. 
In de afgelopen jaren is er reeds een aantal interessante boeken 
en artikelen verschenen maar al met al staat de criminologie van 
de internationale misdrijven nog steeds in de kinderschoenen. 

Een van de allerbelangrijkste vragen is en blijft vooralsnog 
in hoeverre het bij internationale misdrijven in vergelijking 
met commune criminaliteit al dan niet om een andere vorm 
van criminaliteit en een ander type dader gaat. Binnen de 
criminologische theorievorming staat crimineel gedrag 
welhaast synoniem aan deviant gedrag, terwijl daders van 
internationale misdrijven juist vaak hun misdrijven begaan uit 
gehoorzaamheid en volgzaamheid. Zij begaan zogeheten ‘crimes 
of obedience’. De misdrijven worden bovendien gepleegd 
binnen een politieke, ideologische en institutionele context 
waarin deze als gerechtvaardigd en legitiem beschouwd worden. 
Hoewel ook niet-statelijke entiteiten internationale misdrijven 
kunnen begaan, worden de meeste internationale misdrijven 
begaan door statelijke actoren. Dit maakt de rol van de staat, 
die immers normaal de misdrijven bestrijdt, tot die van (mede)
dader of medeplichtige en dat zet het criminologisch kader op 
zijn kop. Hoewel er op dit gebied al veel en interessant onderzoek 
is verricht, zullen wetenschappers moeten blijven zoeken naar 
verschillen en parallellen en zullen zij vooral moeten nagaan 
in hoeverre de klassieke criminologische theorieën bruikbaar 
zijn om internationale misdrijven te verklaren. En als dit niet 
het geval is, zullen zij nieuwe theorieën moeten ontwikkelen. 
Een van de meest intrigerende vragen daarbij blijft hoe het te 
verklaren is dat zoveel gewone, gezagsgetrouwe burgers in een 
periode van massaal geweld bij extreme misdrijven betrokken 
raken. 

Een bijzonder interessant aspect dat dringend nader 
onderzoek vereist, is de steeds verder gaande vermenging van 
internationale misdrijven en commune criminaliteit. Het 
is bekend dat binnen hedendaagse oorlogen naast politiek 
gemotiveerd geweld (dat uit ideologische motieven begaan 
wordt) ook steeds vaker sprake is van crimineel geweld dat 
veelal uit eigen belang plaatsvindt. Deze ontwikkeling doet 
zich behalve op individueel niveau ook op groepsniveau voor: 
rebellengroepen die tegen de staat strijden en ooit uit politiek 
ideologische overwegingen zijn opgericht en zich genoodzaakt 
zien geld te vergaren om hun politieke agenda vorm te geven, 
raken regelmatig verstrikt in georganiseerde criminaliteit. Een 
voorbeeld hiervan zijn de rebellengroepen in Sierra Leone 
die betrokken raakten bij de diamanthandel. Een nog weer 
andere vorm van een dergelijke vermenging tussen politiek en 
crimineel geweld vond plaats in voormalig Joegoslavië waar 
criminele groepen die als paramilitaire eenheden deelnamen 
aan de oorlog door politieke leiders ingezet en gebruikt 
werden om het vuile werk op te knappen. Hoe dit precies 
in zijn werk gaat, is nog niet helder. Hetzelfde geldt voor de 
vraag hoe de dynamiek binnen gemilitariseerde groepen zich 
kan ontwikkelen en tot een geweldspiraal kan leiden. Al deze 
vragen moeten nader onderzocht worden en vergen empirisch 
veldonderzoek in gebieden die in het verleden getroffen zijn 
door gewapende conflicten. Geen gemakkelijk opgave, maar 

noodzakelijk als we meer over deze extreme vormen van geweld 
willen weten en willen leren.

Binnen de criminologie van de internationale misdrijven zal 
verder vooral ook aandacht besteed moeten worden aan het 
empirisch in kaart brengen van de internationale misdrijven 
en aantallen slachtoffers alsook de gevolgen die zij van de 
periode van massaal geweld ondervinden. Het is belangrijk 
om de juiste onderzoeksmethoden en -technieken te vinden en 
waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Dit geldt temeer nu het 
onderzoeksgebied groot is en het verrichten van onderzoek in 
oorlogsgebieden (zelfs als dit na de periode van massaal geweld 
gebeurt) niet ideaal en gemakkelijk is. Gedegen onderzoek 
vergt echter betrouwbare data.

Gemakkelijker is het om empirisch onderzoek te verrichten naar 
het internationale strafrechtsysteem dat zich sinds de oprichting 
van de tribunalen voor Rwanda en voormalig Joegoslavië begin 
jaren negentig stormachtig ontwikkeld heeft. Die ontwikkeling 
wordt met name door juristen besproken en becommentarieerd 
in veelal zeer positiefrechtelijke georiënteerde verhandelingen, 
maar ook hier is voor de criminoloog een belangrijke taak 
weggelegd. De criminoloog is beter dan de jurist in staat 
om de juridische werkelijkheid te toetsen aan de empirische 
werkelijkheid en door dit te doen nieuwe inzichten in het 
strafrechtssysteem te ontwikkelen. Kortom: legio kansen en 
uitdagingen van de komende 40 jaar voor criminologen op dit 
uiterst belangrijke terrein. 

De agenda van: 
Jasper van de Kemp (Vrije Universiteit Amsterdam)

Big Brother is watching Big Data. Big Questions!

Waarom zouden criminologen zich moeten buigen over big 
data en is big data geen hype? Dat zijn met enige regelmaat de 
eerste reacties op de term big data. Is onderzoek met big data 
niet verdrinken in een oceaan van nullen en eentjes? Of is big 
data een nieuwe ontwikkeling die niet te ontkomen valt? 
 
Big data is de term die wordt gebruikt om de enorme 
hoeveelheid data te beschrijven die tegenwoordig door ons 
allen wordt geproduceerd. Dagelijks gebruik van internet 
op desktops, laptops, tablets en smartphones maakt dat de 
gebruikers grote hoeveelheden data genereren.  Elke handeling, 
een like op facebook, een tweet, een zoekterm in Google wordt 
opgeslagen. Dat is voor de hand liggend, of beter, dat zou 
geen verrassing meer moeten zijn. Maar misschien iets minder 
bekend is dat ook bij elke foto-upload op instagram of filmpje 
op Vine ook staat geregistreerd waar die foto’s en filmpjes zijn 
gemaakt. Ook als je niet zelf inlogt incheckt of foursquaret (uw 
redectie weet overigens niet wat dit is). De meeste smartphones 
en digitale camera’s bepalen automatisch de gps positie van de 
gebruiker. Je creëert die big data dus zelf.

De eerste studies naar het voorspellen van criminaliteit op basis 
van kernel density (ruimtelijke schattingsmodellen) analyses 
van tweets zijn er al. En die voorspellingen zijn in redelijke 
mate mogelijk. Verschillende instanties van criminologische 
betekenis, denk naast de politie bijvoorbeeld ook aan 
verzekeraars, financiële instellingen en veiligheidsdiensten, 
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voeren tegenwoordig analyses uit op big data. Het is de nieuwste 
vorm van Big Brother, of in termen van Schuilenburg de ‘Little 
Sisters’ die volwassen vrouwen zijn geworden. Big data en het 
analyseren ervan is niet meer weg te denken, dat alleen al maakt 
de vraag hoe daarmee om te gaan een criminologisch relevant 
vraagstuk.

 Maar dan die analyses….. want hoe analyseer je big data nou 
precies? Let wel, we hebben het hier niet over bijvoorbeeld 
een bestand van 32.000 delicten zoals ik gebruikte in mijn 
onderzoek. Het gaat over een veelvoud en vooral ook niet van 
één bron gegevens. Ter illustratie, in crime forecasting studies 
(de voorlopers van wat nu predictive policing wordt genoemd) 
worden gegevens van jaren van politieregistraties gebruikt, 
sociaaldemografische en sociaaleconomische gegevens van de 
buurten, de topografie, de geografie en de weeromstandigheden 
per uur, per dag. Big data is in deze zin een groot probleem, 
want hoe wijs te worden uit al die data. En kan je daar wel wijs 
uit worden?

In methodologisch-technische zin kan een grote hoeveelheid 
data prima worden geanalyseerd. Dat gebeurt veelal door 
zogenaamde data mining technieken los te laten op de data. 
Technieken die ‘zelf ’ op zoek gaan naar verbanden, samenhang 
van de verschillende variabelen. En inderdaad dat is het 
zeer beperkt theoretisch gestuurd analyseren van data. Dat 
theoretisch kader kan de criminologie bieden. Een theoretisch 
model waarmee hypothesen kunnen worden opgesteld die met 
big data toetsbaar zijn, is aanzienlijk interessanter dan alleen 
een theorie of alleen een dataminingresultaat. 

 De ontwikkeling naar big data naar analyses biedt daarmee 
legio kansen voor criminologisch onderzoek. Een eenvoudig 
voorbeeld; door gebruik te maken van een smartphone voor 
observaties verzamel je snel veel data. Je maakt een foto, 
bijvoorbeeld van vernielingen op straat. Door middel van de 
foto leg je je observatie vast en kan je deze gemakkelijk op een 
later moment interpreteren en coderen. Je smartphone heeft 
op het moment dat je de foto maakte je gps-locatie bepaald 
en opgeslagen. Van elke waarneming heb je dus ook exacte 
locatie-informatie. Via een geografisch informatiesysteem, 
een GIS, breng je al die observaties in kaart. Je hebt nu een 
overzicht van de verschillende soorten vernieling die je hebt 
geobserveerd. Per stad, buurt of straat kan je nu onderzoeken 
of het type vernieling samenhangt met kenmerken van 
die buurt, of er invloed is van criminogene factoren, of 
bijvoorbeeld de afwezigheid van cameratoezicht van invloed is. 
En dan is dit voorbeeld nog nauwelijks big data te noemen.  
 
In meer algemene zin, door in analyses gebruik te 
maken van verschillende gegevens, kan een scala aan 
multilevelanalysetechnieken worden toegepast. Het combineren 
van individuele dader- en slachtoffergegevens met kenmerken 
op buurtniveau, weersomstandigheden, economische cycli 
van regio’s of landen behoort tot de mogelijkheden. Dat is 
een regelrechte uitnodiging om theorieën uit te breiden met 
verklaringen op andere niveau’s, een general theory of crime 3.0.

Gebruik van big data vraagt tegelijkertijd ook om kritische 
reflectie vanuit de criminologie. Als analyse van big data 
atheoretisch is, zou dat kunnen leiden tot spurieuze verbanden. 
Samenhang, zoals wij allen hebben geleerd, betekent niet 

noodzakelijk causaliteit. Zonder theoretische inzichten zullen 
verbanden die zichtbaar worden uit datamining niet even 
betekenisvol zijn. Daarmee zijn zij mogelijk ook maar beperkt 
bruikbaar. Ook zijn er vragen te stellen ten aanzien van privacy 
en openbaarheid. Wie zou bij welke gegevens moeten mogen? 
Het feit dat wij op allerlei manieren onze gegevens laten 
opslaan bij verschillende instanties, providers en diensten, is 
niet hetzelfde als al deze data allemaal toegankelijk maken voor 
één van hen. Big Brother is watching big data, de criminologie 
zal dan ook big questions moeten stellen om niet te onder te 
gaan in de nullen en eentjes die nog komen gaan…..

De agenda van : Jean Louis van Gelder (NSCR)

CRIME Lab: Broedplaats voor nieuwe onderzoeksmethoden en 
experimenteel criminologisch onderzoek

Ongeregeldheden kunnen voorspellen en voorkomen aan 
de hand van GSM activiteit en Facebook, effectiviteit van 
politiesurveillance verhogen door middel van GPS, patronen 
van slachtofferschap herleiden aan de hand van hoe en waar 
mensen hun tijd doorbrengen, kwaliteit van surveydata 
verbeteren door op meerdere tijdstippen per dag data te 
verzamelen middels smartphone apps, een app die de veiligste 
route naar huis calculeert op een willekeurig tijdstip van de dag, 
eye trackers om het ‘kijkgedrag’ van inbrekers en zakkenrollers te 
analyseren en te begrijpen op welke omgevingscues ze aanslaan, 
en virtuele trainingsomgevingen voor veiligheidsmedewerkers 
optimaliseren. Het zijn enkele voorbeelden van mogelijkheden 
die criminologen worden geboden door de inzet van nieuwe 
technologieën en die sterk afwijken van wat de meeste 
criminologen zien als hun dagelijkse bezigheid. Niettemin 
kunnen ze ons begrip van criminaliteit aanzienlijk vergroten, 
alsmede ons vermogen er iets aan te doen. 

Verschillende nieuwe technologieën en media zijn in minder 
dan een decennium een integraal, en voor velen feitelijk 
onmisbaar, onderdeel van het dagelijks leven geworden. Vier 
op de tien Nederlandse huishoudens heeft een breedband 
internetverbinding, zeven miljoen Nederlanders hebben een 
tablet, meer dan acht miljoen mensen hebben een smartphone, 
en meer dan negen miljoen mensen ‘zitten op’ Facebook. 
Nieuwe technologieën worden gebruikt in het onderwijs, op 
de werkvloer, thuis en onderweg. Doordat deze technologieën 
toegankelijk zijn, geen bijzondere kennis vereisen van gebruikers 
en toepassingen over het algemeen slechts een beperkt 
budget vergen, is hun potentieel voor onderzoek enorm. Een 
voorbeeld. Smartphones zijn standaard uitgerust met een 
camera, GPS, een internetverbinding, en de mogelijkheid 
om apps te installeren en gebruiken. Dit betekent dat ze het 
mogelijk maken effeciënt data te verzamelen, de locatie van 
deelnemers real-time kunnen registreren, interactieve tests 
kunnen runnen, auditieve en visuele communicatie tussen 
onderzoeker en deelnemer mogelijk maken, en dit alles 
nagenoeg zonder temporele of ruimtelijke beperkingen. De 
mogelijkheden die smartphones bieden gaan echter veel verder 
dan dataverzameling; ze creëren ook een nieuwe mogelijkheden 
voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en 
het ontwikkelen van interventies. De politie heeft een 
Koninginnedag app ontwikkeld waarmee informatie wordt 
gegeven over drukke plekken in Amsterdam, points of interest, 
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en problemen die zijn ontstaan. Dergelijke apps kunnen ook in 
cruciale informatie voorzien op het gebied van het ontstaan van 
rellen en ongeregeldheden bij grote evenementen. Ook kunnen 
smartphones en apps een rol gaan spelen bij het reduceren 
van de kans op de ontwikkeling van crimineel gedrag. Op het 
gebied van interventie kunnen apps worden ingezet bij het 
contact tussen bijvoorbeeld reclasseringsmedewerkers en hun 
cliënten. De toepassingsmogelijkheden zijn legio en daarmee 
ook de mogelijkheden voor onderzoek. Bij het benutten van 
deze mogelijkheden zijn criminologen gebaat bij de sterk 
ontwikkelde creatieve en gaming industrie in Nederland. 
Onlangs is binnen het NSCR een nieuw initiatief gestart, 
CRIME Lab, waarin wordt ingezet op de toepassing van 
nieuwe technologieën zoals virtual reality, GPS tracking, social 
media, en smartphone applicaties in criminologisch onderzoek. 
CRIME Lab probeert op nieuwe manieren naar criminaliteit 
en onderzoek te kijken en ontwikkelt hiertoe nieuwe 

onderzoekslijnen. Twee vragen zijn hierbij leidend: Hoe draagt 
het onderzoek bij aan theorieontwikkeling en hoe kunnen de 
resultaten van het onderzoek op de korte of middellange termijn 
worden ingezet bij het voorkomen of bestrijden van criminaliteit 
of bijdragen aan interventies onder risicogroepen. CRIME 
Lab beoogt, onder andere in samenwerking met private en 
publieke partners, innovatieve oplossingen voor criminaliteits- 
en veiligheidsvraagstukken te ontwikkelen. Dit heeft inmiddels 
geleid tot verschillende onderzoeksprojecten, van het bestrijden 
van stroperij in natuurreservaten in Oeganda, het ontwikkelen 
van een virtuele omgeving die het mogelijk maakt om inbraken 
‘live’ te bestuderen, het gebruik van Facebook en virtual reality 
om criminele neigingen van jongeren te reduceren. CRIME 
Lab staat meer dan open voor criminaliteitsonderzoekers uit 
binnen- en buitenland die eveneens menen dat de criminologie 
gebaat is bij het benutten van de mogelijkheden die de nieuwe 
technologieën bieden. 
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Linde van Balen, Frederike Ambagtsheer, Willem Weimar 
(Erasmus MC Universitair Medisch Centrum, Rotterdam); Jessica 
de Jong (Landelijke Eenheid van de Nationale Politie).

Donortekort
Wereldwijd is er een tekort aan orgaandonoren. De gemiddelde 
wachttijd voor bijvoorbeeld een nier is 4 tot 5 jaar; de helft 
van de patiënten overlijdt voordat zij een nier hebben gekregen. 
Eind 2013 stonden er in Nederland nog 735 mensen op de 
wachtlijst voor een donornier, en vonden er 950 transplantaties 
plaats (519 met een levende donornier, 431 postmortaal). 
Op de wachtlijst van Eurotransplant stonden 105.25 mensen 
en werden er 3472 postmortale transplantaties en 1380 
transplantaties met levende donoren uitgevoerd. Criminelen 
spelen handig op dit tekort in door illegale handelsnetwerken 
op te zetten. Niertransplantaties vinden steeds vaker plaats met 
nieren van levende donoren en vormen binnen de orgaanhandel 
de meest voorkomende ingreep. Ondanks dat of misschien 
doordat het (ver)kopen van organen wereldwijd is verboden, is 
deze handel aantrekkelijk voor de internationale zwarte markt. 
Volgens Havocscope, een website die informatie geeft over de 
zwarte markt wereldwijd, wordt gemiddeld $150.000 voor een 
nier betaald waarvan $5.000 (gemiddeld) naar de donor gaat. 
Vaak worden de donoren uitgebuit en zijn ze slachtoffer van 
mensenhandel. 

De zwarte markt
Doen politie en justitie genoeg aan opsporing en vervolging op 
dit gebied? Niet vaak wordt een netwerk opgerold of worden 
betrokkenen veroordeeld, maar soms heeft justitie voldoende 
bewijs om tot een zaak te komen. In 2010 zijn in Zuid-Afrika 
diverse personen, waaronder ronselaars, een patiënt, een 
vertaler en een nefroloog berecht voor het kopen en faciliteren 
van ruim 100 illegale niertransplantaties. Hoewel de chirurgen 
aanvankelijk ook werden aangeklaagd, oordeelde de rechter 
eind 2012 dat zij vanwege een te lang verloop van de rechtsgang 
niet verder vervolgd mochten worden.
Naast illegale handel in menselijke organen werden ook fraude, 
valsheid in geschrifte, deelname aan een criminologische 
organisatie en bedreiging ten laste gelegd. Het ziekenhuis kreeg 
een boete van 8 ton in euro’s. De betrokkenen zijn met deze 
praktijken vermoedelijk 2,5 miljoen euro rijker geworden... 
De donoren waren mensen uit arme landen als Brazilië en 
Roemenië,  terwijl de nieren vooral naar rijke nierpatiënten uit 
Israël gingen. Gemiddeld ontvingen de donoren € 4.500.
Naast de zaak in Zuid-Afrika zijn er ook in Kosovo, 
Griekenland, Amerika en Israël illegale handelsnetwerken 
opgerold. Landen die ook als ‘exportland’ bekend staan zijn 
Pakistan, India, Zuid Afrika, Peru, Roemenië, Bolivia, Brazilië 
en China. De patiënten die deze nieren kopen, komen vaak 
uit de rijkere Europese landen, Israël, VS, Canada, Australië, 
Nieuw Zeeland en Japan. Niet alleen in het buitenland nemen 
de signalen over orgaanhandel toe; ook in Nederland zijn steeds 
meer aanwijzingen dat patiënten in het buitenland organen 
kopen en zich laten transplanteren.

‘Transplantatie toeristen’
Niet alleen is het kopen van organen binnen en buiten Nederland 
verboden en kunnen er ethische vragen worden gesteld bij het 

verkrijgen van een nier, er kleven ook medische risico’s aan een 
transplantatie in het buitenland. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
patiënten uit Nederland na een transplantatie in een ander land 
vaak terugkeren met medische complicaties of infecties. Het 
totale aantal illegale transplantaties wereldwijd is niet bekend. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt de schatting op 
10% van de 80 duizend niertransplantaties. Dit is waarschijnlijk 
het topje van de ijsberg. Een enquête die in 2013 is gehouden 
onder Nederlandse transplantatieprofessionals laat zien dat 
43% van hen patiënten heeft behandeld die buiten de Europese 
Unie zijn getransplanteerd; daarvan werd in 70% vermoed dat 
het orgaan was gekocht. De landen die door Nederlandse artsen 
het meest als bestemmingsland genoemd worden zijn China, 
India, Pakistan, US, Colombia, Afghanistan, Iran en Irak. 

Verder onderzoek moet aantonen hoe het netwerk rond de 
illegale orgaanhandel loopt en hoe betrokkenen te werk gaan. 
Ook is onbekend waar, hoe en door wie dergelijke transplantaties 
worden uitgevoerd en of de nier illegaal verkregen is. Tot 
nu toe is weinig onderzoek gedaan naar het illegale karakter 
en het faciliteren van transplantatietoerisme, noch naar de 
betrokkenheid van patiënten in Nederland. De information 
gap zette ons aan onderzoek te doen naar transplantaties in het 
buitenland. 

Aanleiding tot het HOTT project
In 2012 is op initiatief van het Erasmus MC Rotterdam een 
driejarig internationaal onderzoek gestart naar ‘mensenhandel 
met als doel orgaanverwijdering’: het HOTT project. Het is 
voor het eerst dat een ziekenhuis het initiatief heeft genomen 
om een dergelijke studie op te zetten, gebaseerd op ‘evidence-
based’ onderzoek. Zo kan ook op een wetenschappelijke manier 
worden gekeken naar de bekende broodje-aapverhalen: blijven 
het bizarre anekdotes of schuilt er een kern van waarheid in? 
Dit is ook het eerste onderzoek naar deze vorm van criminaliteit 
dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Er zijn 
verschillende landen bij betrokken, zoals Zweden, Bulgarije 
en Roemenië. Daarnaast doen ook Europol, de Landelijke 
Eenheid, Eurotransplant en de VN Organisatie tegen Drugs en 
Misdaad mee aan het onderzoek.

Eerder is al gebleken dat door gebrek aan informatie en kennis 
criminaliteit minder adequaat wordt aangepakt, zoals het 
geval was bij prostitutie. Onderzoek kan de maatschappelijke 
perceptie veranderen en doen inzien dat er daadwerkelijk een 
probleem is, of dat dit probleem groter is dan werd gedacht. 
Het doel van het HOTT project is om meer inzicht te krijgen 
in de vraag-, aanbod- en facilitatiekant van orgaanhandel 
en de bewustwording van het fenomeen te vergroten onder 
politie en justitie, transplantatieprofessionals, internationale 
en mensenrechtenorganisaties. Veel landen hebben wetgeving 
tegen mensenhandel ingevoerd, maar de handhaving is vrijwel 
nihil. Richtlijnen of indicatoren kunnen bijdragen aan de 
verbetering van de bestrijding van deze misdaad. Om deze 
doelen te bereiken, werken we samen met partners uit allerlei 
disciplines zoals transplantatie-deskundigen, internationale 
opsporingsinstanties, mensenrechtenorganisaties en 
wetenschappelijke onderzoekers. Prioriteit is niet het aangeven 
van patiënten of donoren bij de politie, maar het aanpakken 
van de ronselaars, artsen, ziektekostenverzekeraars en andere 
betrokkenen die illegale transplantaties mogelijk maken.

Orgaanhandel en transplantatietoerisme
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De dataverzameling
De dataverzameling bestaat uit een literatuuronderzoek, diepte-
interviews met patiënten uit Nederland, Zweden en Moldavië 
die (vermoedelijk) organen in het buitenland hebben gekocht, 
en tot slot, uit casestudies. Voor deze casestudies reisden 
onderzoekers van het HOTT project in 2012 en 2013 naar 
Zuid-Afrika, USA, Griekenland, Kosovo en Israël. Hier deden 
zij dossieronderzoek en hielden interviews met aanklagers, 
de politie, patiënten en transplantatieprofessionals over de 
door hen geselecteerde zaken, die ingaan op (elementen van) 
mensenhandel met als doel orgaanverwijdering en waarbij 
betrokkenen zijn vervolgd in Zuid-Afrika, Kosovo, USA en 
Israël. Het doel van deze casestudies is om informatie en kennis 
te verzamelen over de handhaving van deze criminaliteitsvorm. 
Welke hindernissen en successen kwamen rechercheurs en 
aanklagers tegen in deze zaken? Wat kunnen andere landen 
leren van hun ervaringen?

Resultaten in zicht
Op 21 november 2014 wordt een internationaal symposium 
over orgaanhandel georganiseerd. Hier zullen de onderzoekers 
hun onderzoeksbevindingen presenteren. Daarnaast zullen 
alle betrokken (internationale) instanties, zowel medisch als 
juridisch, bij elkaar komen om de opgedane kennis te delen en 
verspreiden. Doel is om samenwerkingsverbanden te vormen 
om deze misdaad effectiever te bestrijden. Benieuwd naar meer 
informatie? Ga naar www.hottproject.com en bezoek onze 
website!

Win een weekend in het Rijkshotel!

NVC bestaat 40 jaar, vier het mee! 
Los onderstaande uitdagende rebus op, dit samen met je naam en emailadres op een willekeurig stuk papier, 
deponeer het dit stuk papier voor vrijdagochtend in de ‘Rebus-doos’ naast de welkomstbalie. 
Misschien win jij wel:

Weekend, 2 personen, “Zorg en Vlijt” Veenhuijzen                           Nacht, 2 personen, gevangenis Oostereiland

                                 

R E B U S

K=C (of niet) ‘s vriend -P T=L
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