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Inleiding

1.1 Waar gaat dit boek over?

Dit boek gaat over methoden en technieken om criminologisch onderzoek uit te
voeren. Criminologie is een apart soort wetenschap in de zin dat het een zogehe-
ten objectwetenschap is. Daarmee wordt bedoeld dat criminologie niet zozeer een
wetenschap is die zich bezighoudt met één bepaald soort verklaring van zekere fe-
nomenen, maar een wetenschap die zich bezighoudt met allerlei verklaringen van
één en hetzelfde soort fenomeen. Om een aantal voorbeelden te geven: de psy-
chologie houdt zich bezig met psychologische processen, en de theorieën die in
die wetenschap ontwikkeld en getoetst worden, beschrijven dus uitsluitend – om
het even kort door de bocht te zeggen – het functioneren van (onderdelen van) de
psyche, zoals het verstand, de emoties, etc. De economie houdt zich onder andere
bezig met allerlei aspecten van de financiële huishouding van de staat, de mecha-
nismen die leiden tot inflatie, etc., en de theorieën die in deze wetenschap onder de
loep worden genomen, gaan weer alleen uit van het economisch verklaringskader.

Bij de criminologie hebben we van doen met een andere situatie: het object
van onderzoek is telkens criminaliteit, maar de theorieën die die criminaliteit pro-
beren te beschrijven en te verklaren gaan niet uit van een ‘criminologisch’ model.
Eenieder die de criminologie beoefent, weet dat juist een veelvoud van verschil-
lende verklaringsmodellen wordt gebruikt in de criminologie. Als het gaat om het
beschrijven van een fenomeen als geweld, kan daar een groot aantal verklaringen,
uit diverse wetenschappen afkomstig, voor worden gebruikt. Zo kan een gewelds-
delict worden verklaard uit de persoonlijkheidskenmerken van de dader, uit de si-
tuationele kenmerken van de interactie die aan het geweldsdelict voorafging, uit de
sociaaleconomische kenmerken van de buurt waaruit het slachtoffer afkomstig is,
uit een aantal relevante bloedwaarden van de dader, etc.
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Kenmerkend voor de criminologie is dus dat voor één en hetzelfde fenomeen
verklaringen uit zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden aan te dragen zijn. En
het maakt nogal wat uit of een onderzoek verricht wordt om te bezien of uit be-
paalde bloedwaarden agressiviteit te voorspellen is, of dat we die willen verklaren
uit persoonlijkheidseigenschappen, of juist uit buurtkenmerken. Als de meer psy-
chologische verklaring wordt onderzocht, is het niet alleen nodig om goed crimina-
liteit te kunnen meten, maar ook om goed op de hoogte te zijn van de verschillende
instrumenten waarmee de betreffende persoonlijkheidskenmerken gemeten kun-
nen worden. Evenzo moet de criminoloog die het in de sociologische verklaringen
zoekt, goed sociometrisch onderlegd zijn. Het zij duidelijk dat niet iedere crimi-
noloog in staat is op het telkens allergespecialiseerdste niveau onderzoek te doen
naar alle mogelijke verklaringsmodellen die maar op te stellen zijn voor crimineel
gedrag. Zoals psychologen zich specialiseren in vakken als klinische psychologie
of ontwikkelingspsychologie, zo ook specialiseren criminologen zich in hun onder-
zoek naar bepaalde gebieden. Aangezien er tot voor een aantal jaren geen opleiding
criminologie in Nederland bestond, specialiseerden vele criminologen zich al naar
gelang hun oorspronkelijke vooropleiding. Dat heeft voor hoge specialisatie en
divergentie – of zo men wil differentiatie – binnen de criminologie en binnen de
criminologische onderzoeksmethodologie gezorgd.

Dit boek heeft niet tot doel om de methodologie van al deze in hoge mate parti-
culiere en gespecialiseerde deelgebieden op een rijtje te zetten. De desbetreffende
deelgebieden ‘lenen’ in veel gevallen van de methodologie van hun herkomst-
wetenschap. Zo gebruikt de meer op persoonlijkheidskenmerken gerichte crimi-
noloog voor een deel de methodologie van de psychologie: klassiek aangeduid als
de psychometrie. De socioloog gebruikt sociometrische technieken en de macro-
economisch georiënteerde criminoloog gebruikt de econometrische methoden. Het
is ondoenlijk om al deze specialisaties de revue te laten passeren. In plaats daarvan
onderscheidt en presenteert dit boek de methoden en technieken van criminologisch
onderzoek aan de hand van twee criteria. Het eerste criterium is of de methodologie
uniek is voor de criminologie. Zoals in het hiernavolgende uiteen zal worden gezet,
is als gevolg van het object criminaliteit een aantal objecteigen kenmerken te on-
derscheiden die implicaties hebben voor de manier waarop we onderzoek kunnen
doen. Een ander criterium is de mate van algemeenheid van een bepaalde metho-
dologie. Bijvoorbeeld, in vrijwel al het criminologisch onderzoek hebben we te
maken met keuzes ten aanzien van steekproeftrekking en dus generaliseerbaarheid
en bevragingsmethode.

Dit boek heeft daarmee tot doel om algemeen methodische kwesties die aan
vrijwel ieder criminologisch onderzoek kleven, te bespreken, alsmede methodische
kwesties die uniek zijn voor de criminologie, en waarover dus ook geen informatie
te vinden is in methodologische verhandelingen met betrekking tot onderzoek uit
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andere wetenschapsgebieden. Voor die andere wetenschapsgebieden unieke kwes-
ties, zoals het ontwerp en gebruik van testen om persoonlijkheidstrekken te meten,
zullen derhalve buiten beschouwing blijven.

Dit boek is nadrukkelijk op de Nederlandse situatie gericht. Een belangrijke
reden daarvoor is dat criminaliteit een voor een niet onbelangrijk deel nationaal
gedefinieerd fenomeen is, en dat de registratie van opsporing, vervolging en be-
rechting in systemen wordt opgeslagen die per land verschillen en dus voor de
Nederlandse onderzoekssituatie particulier zijn.

1.2 Criminaliteit en criminologie

Er zijn veel verschillende definities van criminaliteit. Een eenvoudige definitie van
criminaliteit zou zijn dat criminaliteit alle gedrag is dat valt onder één van de de-
lictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht en niet-commune strafwetten
(zoals bijvoorbeeld de Opiumwet en de Wet Economische Delicten). Deze strakke
definitie lijkt spijkerhard. Crimineel gedrag is gedrag strafbaar gesteld in de wet;
gedragingen die niet in een wet strafbaar gesteld worden, kunnen we onmoge-
lijk als criminaliteit zien. Tegelijkertijd is de definitie echter ook smal. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat een deel van de jongeren voor zij door de politie in de
kraag werden gevat voor het plegen van vandalisme en tasjesroof, zich veelvuldig
schuldig maakte aan pesterijen. Het pesten van leeftijdgenoten is niet strafbaar;
tegelijkertijd is uit onderzoek bekend dat pesten en gepest worden samen kunnen
hangen met latere criminele activiteiten. Het is dus belangrijk dit kenmerk in ons
onderzoek te betrekken. De strafrechtelijke definitie van criminaliteit is ook min-
der hard dan zij lijkt. Definities in het Wetboek van Strafrecht veranderen (vgl.
de strafbaarstelling van verkrachting binnen het huwelijk sinds 1991), sommige
verdwijnen (vgl. de opheffing van het bordeelverbod), andere komen op (vgl. stal-
king). Criminaliteit zoals volgens de wet gedefinieerd is dus een smalle definitie
die bovendien aan verandering onderhevig is. Een derde nadeel van deze definitie
is dat de nationale definities van criminaliteit zoals in de wet neergelegd, maar ook
zoals door de rechter geı̈nterpreteerd, grote verschillen tussen landen laten zien.
Een legalistische definitie van criminaliteit bemoeilijkt daarmee ook internationale
vergelijkingen.

Het onderzoeksobject in de criminologie is in de praktijk dan ook breder dan
in de strikte definitie die hierboven werd gegeven. Niet alleen gedrag dat strikt
genomen onder de wettelijke grens van strafbaarstelling valt, maar ook gedrag dat
daartegenaan leunt, dat als voorloper kan worden gezien, of gedrag dat materieel
gezien crimineel gedrag benadert, wordt in veel criminologisch onderzoek onder
de loep genomen. De grootste gemene deler van al het onderzoek is echter wel
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dat het te maken heeft met criminaliteit. Dergelijke criminologische definities van
criminaliteit zijn echter tevens aan verandering onderhevig. Waar in de jaren zestig
de nadruk op de labelling- of etiketteringstheorie lag, is recentelijk de nadruk op
criminaliteit gedefinieerd als schendingen van de rechten van de mens weer in de
belangstelling gekomen (zie ook Van Ruller, 2001).

We hebben dus van doen met een merkwaardige situatie: waar ziektes – zo-
als asbestose of tuberculose – een vast, duidelijk omschreven beeld en diagnose
hebben waarover wetenschappers in diverse landen overeenstemming hebben (tu-
berculose in de VS is hetzelfde als tuberculose in Denemarken of in Botswana), be-
staat een dergelijke overeenstemming niet in de criminologie (bijvoorbeeld zware
mishandeling wordt in Frankrijk anders gedefinieerd dan in Nederland). We zagen
reeds dat ook binnen een land definities over de tijd kunnen veranderen. Zie over
dit soort definitiekwesties Lissenberg (2001).

Traditioneel wordt het object van de criminologie gezien als de studie van het
vóórkomen van criminaliteit en het verklaren van het vóórkomen van die criminali-
teit. Vervolgens behoort tot het object van de criminologie ook de (strafrechtelijke)
reactie daarop. Naast methodologische aspecten die wezenlijk zijn voor het bestu-
deren van de criminaliteit zelf, zullen we dus ook de methodologie van onderzoek
naar reacties op criminaliteit en de effectiviteit van sancties onder de loep nemen.

Waar we het tot nu toe vooral hebben gehad over aspecten die met de dader
van een delict samenhangen, is het belangrijk hier ook nadrukkelijk als onder-
deel van de criminologie te noemen de bestudering van het slachtoffer, oftewel
de victimologie (Van Ruller, 2001). De victimologie als empirische bestudering
van het slachtofferschap heeft met name vanuit Nederland een grote vlucht geno-
men met de slachtofferstudies van de Leidse hoogleraar en voormalig directeur van
het WODC Jan van Dijk (en anderen met hem). Een parallelle ontwikkeling, van
opkomst van het slachtoffer, valt in het strafrecht te bespeuren: was het slacht-
offer vroeger bijfiguur in het strafproces, met ingang van 1 januari 2016 hebben
slachtoffers en nabestaanden onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal.

Slachtofferstudies zijn naar hun functie in te delen in twee typen. Het eerste
type is de slachtofferstudie an sich: dat wil zeggen de studie naar de gevolgen van
bijvoorbeeld een bepaald delict voor het slachtoffer, in termen van psychologische
gevolgen, slaapstoornissen, PTSD, etc., hetgeen dan bijvoorbeeld weer gerelateerd
kan worden aan de bejegening door politie, de rol van het slachtoffer in het straf-
proces etc. (zie bijvoorbeeld De Keijser en Malsch, 2002). Het tweede type is
de meer instrumentele studie, hetgeen wil zeggen dat we in dit soort studie niet
zozeer geı̈nteresseerd zijn in de slachtoffers zelf, maar dat we de slachtofferstudie
gebruiken om iets te weten te komen over het totale aantal gepleegde delicten in
Nederland. Zoals in dit boek aan de orde zal komen, is het doen van uitspraken
over het volume van criminaliteit op basis van politiecijfers een hachelijke zaak:
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in zijn algemeenheid zijn slachtofferstudies – alhoewel met hun eigen gebreken –
daarvoor een beter instrument. De methodologische aspecten van dit soort slacht-
offerstudies worden hier verderop ook behandeld.

1.3 Een veelkleurig en fluı̈de onderzoeksobject

Voor de doeleinden van criminologisch onderzoek kan niet alle criminaliteit op één
hoop worden geveegd. In criminologisch jargon: criminaliteit is een containerbe-
grip. Een eerste reden daarvoor kan door het onderzoek ingegeven worden: men is
bijvoorbeeld alleen geı̈nteresseerd in uitkeringsfraude, of in geweldscriminaliteit.
Een andere reden is dat bekend is dat verschillende typen criminaliteit verschil-
lende verklaringen hebben: zo is het motief van een dader om een winkeldiefstal
te plegen anders dan het motief om ontucht te plegen. De situationele precursoren
van een delict als openlijke geweldpleging zijn heel anders dan die van huiselijk
geweld. Het is, net als in andere takken van wetenschap, dus van belang om te zor-
gen dat het onderwerp niet te heterogeen is: als men een vergaarbak van fenomenen
onderzoekt, zullen de verklaringen die daaruit te destilleren zijn nogal diffuus en
weinigzeggend zijn.

1.3.1 Standaardclassificatie

Als onderzoekers voor hun onderzoek diverse typen of soorten criminaliteit onder-
scheiden, is het gebruikelijk om daarvoor een standaardclassificatie te gebruiken.
De belangrijkste reden daarvoor is vergelijkbaarheid: pas als verschillende onder-
zoekers dezelfde definities gebruiken, worden hun resultaten vergelijkbaar. Anders
gezegd: als de ene onderzoeker geweldsdelinquentie anders definieert dan de an-
dere onderzoeker, verwordt het vergelijken van hun conclusies tot het vergelijken
van appels en peren.

Een in Nederland tot voor kort veelvuldig gebruikte classificatie is die van het
Centraal Bureau voor de Statistiek: de CBS-standaardclassificatie. Op grond van
de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht en aanverwante wetten werd in deze
classificatie crimineel gedrag in een twintigtal categorieën ingedeeld. De CBS-
standaardclassificatie is gepubliceerd in diverse jaargangen van de uitgave Crimi-
naliteit en Rechtshandhaving (zie www.cbs.nl, en zoeken met de zoekterm stan-
daardclassificatie). Zie Figuur 1.1.

Merk op dat de indeling tamelijk gedetailleerd oogt, maar dat voor de onder-
zoekspraktijk nadere indelingen nodig zullen zijn. Zo is het voor de verklaring van
het gedrag van de dader een levensgroot verschil of het bij de misdrijven tegen het
leven (artt. 287 t/m 291) gaat om moord of doodslag: bij moord heeft de dader
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Figuur 1.1: CBS-standaardclassificatie

Standaardclassificatie misdrijven CBS 
 
Misdrijven strafbaar gesteld in: 
 
1.  Wetboek van Strafrecht 
 w.v. geweldsmisdrijven 
  w.o. verkrachting (art. 242) 
    feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246) 
    overige seksuele misdrijven (art. 243 t/m 245, 247  
        t/m 249, 250, 250bis) 
    bedreiging (art. 285) 
    misdrijven tegen het leven (art. 287 t/m 291, 293,  
         294, 296) 
    mishandeling (art. 300 t/m 306) 
    dood en lichamelijk letsel door schuld (art. 307 t/m  
          309) 
    diefstal met geweld (art. 312) 
    afpersing (art. 317) 
 
   vermogensmisdrijven 
  w.v. valsheidsmisdrijven (art. 208 t/m 235) 
    eenvoudige diefstal (art. 310) 
    diefstal d.m.v. braak (art. 311-5, 311-4-4) 
    overige gekwalificeerde diefstal (art. 311) 
    verduistering (art. 321 t/m 323) 
    bedrog (art. 326 t/m 337) 
    heling en schuldheling (art. 416 t/m 417bis) 
 
   vernieling en openbare orde 
  w.v. tegen de openbare orde (art. 131 t/m 136, 138 t/m  
         151a) 
    discriminatie (art. 137c t/m 137g) 
    gemeengevaarlijke misdrijven (art. 157 t/m 158) 
    tegen het openbaar gezag (art. 177 t/m 206) 
    schennis der eerbaarheid (art. 239) 
    vernieling (art. 350 t/m 352) 
     
   overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 
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2.  Wegenverkeerswet 
  w.v.  rijden onder invloed (art. 26) 
    doorrijden na ongeval (art. 30) 
    overige misdrijven Wegenverkeerswet  
 
3.  Wet op de Economische Delicten 
  w.v.  milieuhygiënische wetten 
    overige misdrijven Wet op de Economische Delicten 
 
4.  Opiumwet 
  w.v.  middelenlijst I 
    middelenlijst II 

 
5.  Wet Wapens en munitie 

 
6.  Wetboek Militair Strafrecht 

 
7.  Overige wetten 

 
 
 
 
Verkorte standaardclassificatie misdrijven 
 
Misdrijven strafbaar gesteld in: 
 
1.  Wetboek van Strafrecht, w.v. 
 - geweldsmisdrijven 
 - vermogensmisdrijven w.o.  
    eenvoudige diefstal  
    gekwalificeerde diefstal 
 - vernieling en openbare orde 
 - overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 
2.  Wegenverkeerswet  
3.  Wet op de Economische Delicten 
4.  Opiumwet 
5.  Wet Wapens en munitie 
6.  Wetboek Militair Strafrecht 
7.  Overige wetten 
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na rustig en kalm beraad ervoor gekozen het slachtoffer om het leven te brengen,
bij doodslag gaat het gezien de wettekst juist om niet rustig beraamde levensbero-
ving en veelal om opwellingen of uit de hand gelopen conflicten. Een delict als
diefstal met geweld beslaat een enorme range aan gedrag: van tasjesroof tot een
gewapende bankoverval (Van der Vinne, 1999). Het verdient in dit soort gevallen
aanbeveling om nadere onderverdelingen te maken, of om niet nauw aan de wet-
tekst te blijven vasthouden, maar meer maatschappelijke kwalificaties van delicten
te maken. Als er bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar de criminele carrières
van alle bij de politie bekende plegers van diefstal met geweld in een bepaald jaar,
is het niet zinnig om die criminele carrière als het ware te ‘middelen’ over de hele
groep, aangezien deze groep te heterogeen is om zinvolle uitspraken te krijgen.
Zinvoller is het dan een onderverdeling te maken naar bijvoorbeeld ‘tasjesroof’,
‘overval persoon’, ‘overval winkel/bank/postkantoor’. Een andere indeling is ‘ge-
wapend’ versus ‘ongewapend’, of al naar gelang het feit of het delict alleen dan
wel in groepsverband was gepleegd.

Het punt dat hier gemaakt moet worden is dat criminaliteit een zeer grove ver-
zamelterm is van allerlei verschillende soorten gedragingen, en dat zelfs een logi-
sche en ogenschijnlijk fijne verdeling zoals de CBS-standaardclassificatie die we
hierboven geven in de praktijk nog te grof is. Om naar het voorbeeld uit het onder-
zoek van Van der Vinne (1999) terug te keren, het verschil tussen het afrukken van
een tasje bij een voorbijganger en een gewapende overval op een postagentschap
is zeer groot: in voorbereiding, in opbrengst, in vereisten aan het organisatietalent
van de daders, in gevolgen voor de slachtoffers, etc. Voor de praktijk zullen we
zelfs binnen artikelen uit het Wetboek van Strafrecht dus nadere onderverdelingen
maken, of over classificaties heen.

Dergelijke (sub)kwalificaties (maatschappelijke of anderszins) binnen bestaan-
de classificatiesystemen komt men dan ook regelmatig tegen in onderzoek en be-
leid. Hendriks en Bijleveld (1999) onderzochten verschillen in persoonlijkheids-
kenmerken tussen jeugdige daders die alleen of in groepsverband een zedendelict
plegen. Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het onderzoeken van crimi-
naliteit waarbij die delicten worden geselecteerd aan de hand van artikelen uit het
Wetboek van Strafrecht, in de praktijk noopt tot onderverdeling en subclassificatie.

Maar ook als onderzoek criminaliteit vanuit de andere hoek benadert, bijvoor-
beeld als we willen onderzoeken hoe de modus operandi van autodieven is, blijkt
dat we als criminologisch onderzoeker maar beperkt houvast hebben aan het Wet-
boek van Strafrecht. Autodiefstal kan namelijk op zeer verschillende manieren
worden geregistreerd: een onderzoek uit 2002 op basis van de Strafrechtmonitor
van het WODC (Bijleveld en Smit, 2006) wees uit dat autodiefstal slechts in 14%
van de gevallen was geregistreerd onder het wetsartikel voor diefstal (art. 310).
Een forse 61% was geregistreerd als gekwalificeerde diefstal, en nog eens 26% on-
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der verschillende andere wetsartikelen. Dat betekent dat als we autodiefstal willen
onderzoeken, we een andere ingang zullen moeten gebruiken dan de indeling aan
de hand van het Wetboek van Strafrecht.

Al met al concluderen we dat in de praktijk regelmatig de gedrags- of maat-
schappelijke kwalificatie van datgene wat we willen bestuderen haaks staat op de
juridische kwalificatie van die handelingen. Voor criminologisch onderzoek kan
het Wetboek van Strafrecht in de praktijk een eerste afbakeningscriterium vormen.
Gedragingen die voorlopers zijn van criminaliteit of daartegenaan leunen, vormen
vaak echter ook onderwerp van onderzoek. We lieten zien dat ‘criminaliteit’ een
dermate brede term is, dat in de praktijk nader toegespitst onderzoek wordt verricht
naar bepaalde typen delinquentie. Bij het onderzoeken van die typen delinquentie
blijken de juridische kwalificaties steeds minder houvast te bieden. In de praktijk
nemen we dan onze toevlucht tot andere, meer maatschappelijke kwalificaties, of
soorten gedrag, die we zien als meer homogeen.

De standaardclassificatie is in 2010 ingrijpend gewijzigd, om vooral technische
redenen (de nieuwe classificatie maakt vergelijking tussen verschillende databases
makkelijker en is meer een-op-een met het Wetboek van Strafrecht). De nieuwe
classificatie bevat 90 categorieën misdrijven. Het betreft niet alleen een uitbreiding
van het aantal categorieën, maar ook zijn er diverse verschuivingen geweest. Zo
wordt diefstal met geweld net als afpersing nu niet meer ingedeeld bij de gewelds-
misdrijven maar bij de vermogensmisdrijven. Schennis der eerbaarheid is van een
delict tegen de openbare orde een seksueel misdrijf geworden. Al met al geen onbe-
langrijke wijzigingen. De nieuwe classificatie wordt in de uitgave Criminaliteit en
Rechtshandhaving afgedrukt, en is ook op het web te vinden (www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/veiligheid-recht/methoden/classificaties/2011-

standaardclassificatie-misdrijven-politie-pub.htm. Veel onder-
zoekers werken overigens, vooral om reden van vergelijkbaarheid, nog met de oude
classificatie.

1.3.2 Andere indelingen

Naast de indeling van delicten in een aantal onderscheiden categorieën die zijn
opgebouwd uit groeperingen van wetsartikelen, is het zoals gezegd mogelijk nog
andere onderscheidingen aan te brengen. We zullen een aantal van die onderschei-
dingen de revue laten passeren.

Allereerst wordt veelal onderscheid gemaakt naargelang van het feit of er in het
delict een duidelijk aanwijsbaar slachtoffer is (bekend of niet) of dat als slachtoffer
slechts een diffuse categorie aan te wijzen is (zoals ‘de maatschappij’, ‘de andere
verkeersgebruikers’, etc.). Voorbeelden van slachtofferloze delicten zijn ‘rijden on-
der invloed’ of ‘het in voorraad hebben van harddrugs’. Bij deze delicten is er geen
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aanwijsbare een-op-eenrelatie met één bepaald slachtoffer. Slachtofferhebbende
delicten zijn delicten als diefstal (het slachtoffer is winkelconcern X of persoon
Y) of bedreiging (persoon Z is met ‘verbouwing van het gezicht’ bedreigd). Het
onderscheid tussen slachtofferhebbende en slachtofferloze delicten is van belang
voor de keuze van de onderzoeksmethode. Merk op dat het niet altijd op voorhand
duidelijk is of een delict slachtofferloos of slachtofferhebbend is: zo heeft het de-
lict ‘mishandeling’ uit de aard der omschrijving altijd een slachtoffer, maar bij een
delict als ‘exhibitionisme’ is dit minder evident.

Een andere onderverdeling die wel wordt gemaakt, is naar groepscriminaliteit
en individueel gepleegde criminaliteit. Een groepsdelict wordt verondersteld een
andere dynamiek te hebben (er zou bijvoorbeeld een leider zijn en diverse meelo-
pers, de groepsdruk zou een rol spelen, bij de keuze van slachtoffers of doelwitten
zouden andere overwegingen een rol spelen, etc.); Looije, Bijleveld, Weerman en
Hendriks (2004) onderzochten groepsdynamische processen bij jeugdige daders
van groepszedendelicten. De laatste jaren is de belangstelling voor huiselijk ge-
weld algemeen toegenomen. Dit soort privégeweld wordt verondersteld een andere
etiologie te hebben dan geweldscriminaliteit in het publiek domein gepleegd: de
geweldscyclus en psychologische processen als cognitieve dissonantie spelen hier
een rol. Het behoeft geen vermelding dat ook de methodologie om het vóórkomen
van dit soort geweld te meten aparte aandacht behoeft, en dat het zinnig is dit soort
geweld van andere soorten te onderscheiden waar bijvoorbeeld naar interventiemo-
gelijkheden wordt gezocht.

Een andere veelgebruikte onderscheiding is naar georganiseerdheid, waarbij
met name naar georganiseerde misdaad de laatste jaren vele onderzoeken zijn ver-
richt. Prachtige voorbeelden van dit soort onderzoek zijn voor Nederland te vinden
in de Monitor Georganiseerde Criminaliteit van het WODC (zie voor de vierde ver-
sie van deze monitor Van de Bunt en Kleemans, 2012, integraal te downloaden, na
enig doorklikken via www.wodc.nl).

Ogenschijnlijk triviaal maar toch de moeite van het vermelden waard zijn in-
delingen naar kenmerken van de dader of het slachtoffer. Onderscheidingen zijn te
maken naar jongere en oudere daders, naar mannen en vrouwen, naar etniciteit, en
naar activiteit. Veelplegers zijn een tijd veelvuldig onderwerp van onderzoek ge-
weest. Vrouwelijke daders zijn nog steeds een onderbelichte groep binnen de cri-
minologie: veel onderzoek gaat de facto over mannelijke daders. De laatste jaren is
het inzicht toegenomen dat vrouwen en meisjes speciaal onderzoek behoeven (zie
voor Nederland bijvoorbeeld Megens en Day, 2007), en zijn inmiddels gerichte
stappen gezet om meer te weten te komen over vrouwen als daders van delicten
(zie voor Nederland Slotboom, Hoeve, Ezinga en Van der Helm, 2013). Om prak-
tische redenen wordt in veel onderzoek ingezoomd op hoogrisicogroepen: als men
doorsneeburgers zou onderzoeken, zouden misschien te weinig respondenten een
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delict plegen om over de patronen en verklaringen iets te kunnen zeggen. Dirkse
en collega’s onderzochten risicofactoren bij meisjes in JeugdzorgPLus instellingen
(Dirkse, Eichelsheim, Asscher en Van der Laan, 2018); Van der Geest onderzocht
(2011) de maatschappelijke aanpassing in de volwassenheid van een groep man-
nen die in hun jeugd in een justitiële jeugdinrichting (JJI) behandeld waren voor
ernstige gedragsproblemen.

1.4 Kenmerken en doelen van wetenschap

Wetenschap is overal om ons heen. Als wij ziek worden, kunnen wij een pil nemen
die wetenschappelijk is getest op effectiviteit en bijwerkingen. Onderzoek heeft
laten zien dat rotondes tot een vlottere doorstroom van verkeer leiden en boven-
dien goedkoper zijn. In China zijn de botten van de oudste dinosauriër gevonden.
Over de effecten van het eten van genetisch gemodificeerd voedsel zijn de inzichten
verdeeld. Onderzoek heeft tevens laten zien dat een klein percentage daders ver-
antwoordelijk is voor een relatief groot deel van de criminaliteit. Al dit soort we-
tenschappelijke bevindingen beı̈nvloeden ons dagelijks leven en de manier waarop
de maatschappij om ons heen is ingericht. Wetenschap is daarmee belangrijk.

Maar wat is wetenschap eigenlijk? Waarin verschilt wetenschappelijk inzicht
van ons gezonde verstand? Waarin verschilt het werk van een wetenschapper van
dat van een journalist? Zij willen allebei toch weten hoe de vork in de steel zit,
juiste informatie verzamelen, interpreteren, het maatschappelijk leven beı̈nvloeden?
En hoe kan het dat de ene onderzoeker een steekproef van 1000 respondenten trekt
omdat hij of zij van mening is dat een groot aantal respondenten nodig is om zin-
volle uitspraken te kunnen doen, terwijl de andere onderzoeker een artikel publi-
ceert op basis van gegevens die verzameld zijn over zeven respondenten? Deze
vragen zullen wij in de hiernavolgende paragrafen proberen te behandelen. Die
behandeling zal zeer summier zijn, en dient dan ook voor niet meer dan een kleine
nuancering op de overheersende wetenschapsopvatting in dit boek. Een uitgebrei-
der overzicht werd gegeven in het slechts nog antiquarisch verkrijgbare Meerling
(1989).

Er bestaan verschillende opvattingen over wat wetenschap is. Wetenschaps-
theoretici buigen zich over deze vraag, en zijn het lang niet altijd onderling eens.
Al filosoferend over de vraag wat wetenschap is, komt een aantal begrippen op.
Wetenschap moet, zo zullen velen zeggen, in ieder geval rationeel zijn, en streven
naar waarheid. Een tocht door de geschiedenis laat zien dat de opvattingen over
wat wetenschap is, overigens ook in de tijd niet constant zijn.

Als wetenschappers zijn we op zoek naar de waarheid. De geschiedenis laat
echter zien dat wat op één moment als waarheid gold, op een later moment achter-
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haald of aangevuld werd. Waarheid is dus kennelijk niet zo’n hard begrip als de
term wel suggereert. Velen zijn het er inmiddels over eens dat wetenschappelijke
waarneming objectief moet zijn. Over wat daar precies mee bedoeld wordt, valt
ook weer eindeloos te discussiëren; het komt erop neer dat we het er met zijn allen
redelijk over eens zijn dat wetenschappelijke waarneming niet gekleurd zou mogen
worden door de persoon van de onderzoeker. Het mag niet zo zijn dat de observatie
door onderzoeker Pietje van een bepaalde situatie tot andere gegevens leidt dan de
observatie van dezelfde situatie door onderzoeker Marietje. Anders geformuleerd:
de onderzoeker is het medium waardoor de gegevens verkregen worden, maar mag
niet de verzamelde gegevens subjectief inkleuren. Over de vraag wat dan precies
objectiviteit is, en hoe men in de praktijk ooit vast kan stellen of iets objectief is
gemeten, kan vervolgens ook weer eindeloos gefilosofeerd worden. Daarom neemt
men vaak genoegen met – zo zou je kunnen zeggen – een afgezwakte variant van
objectiviteit, namelijk intersubjectiviteit. Daarmee wordt bedoeld dat we niet stre-
ven naar absolute objectiviteit, maar dat als we bereiken dat onderzoekers onafhan-
kelijk van elkaar tot hetzelfde subjectieve oordeel komen, we daar als het hoogst
haalbare genoegen mee nemen. Die intersubjectiviteit maakt ook dat we nadruk
leggen op standaardisatie van onderzoekssituaties, op openbaarheid van regels, op
repliceerbaarheid van onderzoek. Zie hierover verderop in dit boek, bijvoorbeeld
hoofdstuk 4. Alleen dan kunnen we namelijk vaststellen of er intersubjectiviteit is.

Rationaliteit is een anderszins overheersend kenmerk van wetenschap. Dat
maakt dat we eisen dat de theorieën waarmee we fenomenen verklaren rationeel
zijn, bepaalde regels volgen, uit logische redenaties zijn opgebouwd, hetgeen bij-
voorbeeld wil zeggen dat die theorieën niet onderling tegenstrijdige conclusies zou-
den mogen opleveren. De vraag is dan nog steeds wat nu een wetenschapper onder-
scheidt van iemand die eveneens objectieve kennis wil vergaren, en verschijnselen
wil beschrijven en op rationele gronden verklaren, zoals bijvoorbeeld een journa-
list. In sommige gevallen zal dat onderscheid niet groot zijn: er zijn voorbeelden
van kwalitatief onderzoek die dicht tegen het in de Angelsaksische wereld zoge-
noemde investigative journalism aan zitten. Toch wil een wetenschapper meer. Hij
of zij wil niet alleen het enkele geval verklaren, maar wil dat overstijgen en breed
geldende kennis genereren. Zelfs als een case study wordt uitgevoerd, dienen de
bevindingen als exemplarisch voor een breder gebied. Daarnaast kan men als een
uiteindelijk, of ook wel: ‘meta’doel van wetenschap zien het verlangen om onze
omgeving te beheersen. Als wij immers kunnen verklaren waarom bepaalde din-
gen gebeuren, waarom mensen zich zo gedragen als ze doen, waarom de ene mens
de ander mishandelt en de andere mens niet, kunnen wij proberen op dat gedrag
aan te grijpen, en zo onze omgeving te beheersen.



Kenmerken en doelen van wetenschap 13

1.4.1 Wetenschapsopvattingen in vogelvlucht

De fenomenologie is rond 1900 ontstaan. In deze wetenschapsopvatting staat cen-
traal dat het bestuderen van de mens niet naar de uiterlijkheden van zijn situatie
kan gebeuren, maar dat dat alleen zinvol kan gebeuren door de mens in relatie tot
zijn omgeving te onderzoeken. Die relatie dient dan onderzocht te worden naar de
betekenis die de situatie voor het individu heeft. Om een voorbeeld te geven: als
persoon X en persoon Y allebei op de Rijnsburgerweg in Leiden fietsen, kan dat
fietsen voor persoon X betekenen dat hij op weg is naar de tandarts, terwijl persoon
Y daar ook fietst omdat zij voor de zoveelste keer meegaat naar die tandarts om de
hand van X vast te houden. Het fietsen op de Rijnsburgerweg heeft voor de twee
personen dus een totaal andere betekenis.

In het symbolisch interactionisme – de naam zegt het al – staat de interactie
tussen mensen centraal. Deze wetenschapsopvatting gaat ervan uit dat mensen
middels symbolen met elkaar in interactie staan. Om een voorbeeld te geven: als ik
iemand een knipoog geef, wordt die knipoog niet gezien als een nerveuze tic, maar
als een doelbewust signaal. Het dragen van een ketting met een kruisje, kleding
van een bepaald merk of een hoofddoek kan ook een symbool zijn. Symbolen
zijn geen vaststaande tekens: zij kunnen per cultuur, per persoon variëren. Het
is als onderzoeker alleen mogelijk om het gedrag van mensen te begrijpen als de
onderzoeker de symbolen waarmee mensen interacteren begrijpt. Daartoe maken
symbolisch interactionisten gebruik van speciale methoden.

Eén zo’n methode is de methode van de participerende observatie. Het idee
hierachter is dat het niet verstandig is om onderzoek te gaan doen met voorop-
gezette ideeën over hoe de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Als men
bijvoorbeeld direct mensen zou gaan interviewen, is het heel goed mogelijk dat
men over de kern van de zaak heen walst, omdat men eenvoudigweg de symbolen-
taal waarin de te onderzoeken personen interacteren, niet kent. Door participerende
observatie, door als onderzoeker zo veel mogelijk in de rol van de onderzochte te
kruipen, wordt het mogelijk de interacties van deze persoon zo goed mogelijk te
begrijpen. Hoewel in veel andere takken van sociale wetenschap enigszins in ver-
getelheid geraakt, is een dergelijke aanpak voor sommige soorten criminologisch
onderzoek onmisbaar.

In het neopositivisme probeert men als het ware een huis van wetenschappelijk
getoetste uitspraken te bouwen. Het idee is, heel kort gezegd, dat als men weten-
schappelijke theorieën ontbindt in hun bouwstenen, en van die bouwstenen – de
zogenoemde basisuitspraken – vaststelt of ze waar zijn of niet, men dan in principe
in staat is om vast te stellen of een daaruit opgebouwde theorie waar is of niet, of
ook wel: hoe waarschijnlijk bepaalde algemene uitspraken op basis van die theorie
zijn. Wij besteden verder niet veel aandacht aan deze wetenschapsopvatting. Het
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neopositivisme is eigenlijk voornamelijk van belang als tegenhanger van het zoge-
heten kritisch rationalisme. Waar het neopositivisme, zo zou men kunnen zeggen,
steentje voor steentje probeert theorieën te bouwen, redeneert men in het kritisch
rationalisme precies de andere kant op.

In het kritisch rationalisme, waarvan Popper een belangrijke vertegenwoordi-
ger is, stelt men dat absolute kennis niet bestaat. Anders gezegd: men kan er nooit
zeker van zijn dat iets waar is. Het enige waar men zeker van kan zijn, is dat
iets onwaar is. Met andere woorden: waar men in het neopositivisme een theorie
van de grond af probeert te verifiëren, begint de kritisch rationalist met een opge-
bouwde theorie, en beziet hij of hij die omver kan falsifiëren. Dit noemen we het
falsificationisme. Een niet-gefalsifieerde theorie is daarmee niet automatisch waar,
maar voorlopig waar. Dat betekent dat alle kennis voorlopig is. Dat betekent ook
dat we alleen geı̈nteresseerd zijn in empirisch onderzoek, onderzoek naar uiterlijk
waarneembare fenomenen: te zien, te beluisteren, te voelen, op enigerlei wijze te
registreren. Betekent dat dat we niet geı̈nteresseerd zijn in gevoelens, in motieven
van daders? Daar zijn we natuurlijk wel degelijk in geı̈nteresseerd, alleen echter
voor zover wij die innerlijke processen kunnen registreren, via wat een persoon
daar zelf over meldt, via tests, eventueel via hersenscans. Zie voor meer over het
kritisch rationalisme paragraaf 1.5.

1.5 De empirische cyclus

In dit boek gaan we ervan uit dat ieder wetenschappelijk onderzoek volgens een be-
paald stramien verloopt. Die opvatting, en het stramien dat we daarbij behandelen,
wordt niet door alle wetenschappers met ons gedeeld. Onze wetenschapsopvatting
is nadrukkelijk popperiaans. Karl Popper zette vlak voor de Tweede Wereldoorlog
de toen gangbare ideeën over hoe het wetenschappelijk bedrijf zou moeten func-
tioneren op zijn kop. Tot dan toe was de gangbare opvatting dat wetenschap een
accumulatie van telkens kleine waarheden was, waarbij al die waarheden tezamen
een theorie vormden. Als wetenschappers zich er maar van konden vergewissen dat
de bouwstenen juist waren, dan was het resultaat ook waar. Tot dan toe meenden
wetenschappers dus dat, door maar steeds verder bouwstenen te onderzoeken en
voor waar te verklaren, absolute waarheid uiteindelijk bereikt zou kunnen worden.

Karl Popper draaide deze gedachtegang om. In plaats van aan te nemen dat de
waarheid een bereikbaar doel was, stelde hij juist dat nooit door wetenschappers
definitief vastgesteld kan worden of iets waar is. Het enige wat wetenschappers
kunnen bereiken, is dat zij een verklaring, een theorie voor een bepaald fenomeen
hebben, en dat er voorlopig geen betere verklaring voorhanden is. De theorie die
wetenschappers als waar zien, is dus niet van zichzelf waar, of bewezen waar, maar
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kan niet door een andere theorie verworpen worden. Er is in die situatie dan dus
een verklaring die in zekere zin de ‘sterkste’ is. Karl Popper ging er zo van uit
dat alle waarheid voorlopig is. En dat dat wat als waar wordt aangenomen door
wetenschappers, goed is voor zolang als het duurt. Dat wil zeggen: zolang een
theorie nog niet door een betere vervangen is, nemen we als wetenschappers die
theorie aan als voorlopig waar (Popper, 1959).

Deze wetenschapsopvatting heeft vérstrekkende consequenties voor de weten-
schap en het wetenschappelijk onderzoeksbedrijf. Het idee van Karl Popper dat
we, uitgaande van wat aan theorieën voorhanden is, slechts kunnen bezien of we
de bestaande denkbeelden kunnen vervangen of dat we de bestaande denkbeelden
als voorlopig de ‘beste’ handhaven, vinden we terug in de empirische cyclus zoals
die door A.D. de Groot is beschreven. De empirische cyclus van De Groot (1961)
past binnen het kritisch rationalisme van Karl Popper. De cyclus gaat ervan uit dat
ieder empirisch onderzoek een aantal fasen in een bepaalde volgorde doorloopt.
Het begin van deze fasen is het idee, de vaststelling van wat onderzocht gaat wor-
den. De laatste fase is de evaluatie van de bevindingen, die teruggekoppeld dient te
worden naar het idee van waaruit begonnen werd. Klopten de veronderstellingen?
Is het inderdaad zo dat A de oorzaak is van B, of ligt het iets genuanceerder? Zo
ja, moet dan theorie T, van waaruit wij werken, niet aangepast worden? Door deze
terugkoppeling ontstaat als het ware een spiraal van onderzoek: ieder nieuw on-
derzoek levert resultaten op, die weer voer zijn voor nieuwe theorieën, die op hun
beurt ook weer getoetst dienen te worden, etc. Dit idee van een spiraal is illustratief
voor de premisse dat wetenschap een immer voortschrijdend gebeuren is: we zijn
nooit klaar met verklaren, en blijven voortdurend op zoek.

(1) Theorie

De cyclus begint met een observatie, of zo men wil een idee, iets wat men wil
onderzoeken. Het doet er in deze fase niet toe waar die observatie gedaan is
en hoe het daaropvolgende idee ontstaan is. Het kan een wetenschappelijke
theorie zijn die getoetst moet worden, of een idee dat tijdens het schillen van
een aardappel opkwam. Waar het in deze fase om gaat, is dat er een min of
meer afgebakend onderwerp dient te zijn waarop het onderzoek zich richt.
Hoe dat idee opgekomen is, of het een geheel nieuw iets is dat een radicaal
nieuwe weg inslaat of dat het een zoveelste bouwsteentje aan een bestaande
theorie is, doet in principe niet ter zake.

In beginsel is het natuurlijk wel raadzaam niet in het wilde weg te gaan ob-
serveren en ideeën te genereren en die te onderzoeken. In de theoriefase
is het gebruikelijk en verstandig door middel van literatuurstudie te bepa-
len hoeveel er reeds over het mogelijk te onderzoeken onderwerp bekend
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is, wie wat heeft ontdekt, in hoeverre er rivaliserende theorieën zijn, of dat
bestaande theorieën elkaar aanvullen. Dan kan goed bezien worden of er
mogelijk nog puzzelstukjes in de theorie ontbreken, zodat het onderzoek een
nuttige aanvulling zou kunnen geven. Of dat ter verklaring van een bepaald
fenomeen een uitbreiding aan de theorie gegeven zou kunnen worden, die
natuurlijk ook in de werkelijkheid onderzocht en getoetst dient te worden.

(2) Inductie

In de inductiefase wordt van het algemene idee over wat onderzocht dient te
worden, een abstracte onderzoeksvraag geformuleerd. Stel bijvoorbeeld dat
we willen onderzoeken of er een verband is tussen intelligentie en criminali-
teit, dan zou in deze fase een abstracte vraag geformuleerd dienen te worden,
bijvoorbeeld: ‘Plegen mensen met een hoge intelligentie meer delicten dan
mensen met een lage intelligentie?’ Merk op dat deze stelling, of zo men
wil hypothese, preciezer is dan de formulering van het algemene idee. Dat
algemene idee stelde dat we naar het verband tussen intelligentie en crimi-
naliteit gingen kijken, maar gaf nog geen richting aan dat verband. We zijn
dus duidelijk concreter geworden dan in de ideefase. Tegelijkertijd zijn we
nog steeds erg vaag. We hebben namelijk niet precies aangegeven wat we
verstaan onder intelligentie, wat we verstaan onder het plegen van delicten,
en wanneer we zullen beslissen dat iets ‘meer’ is.

(3) Deductie

In de deductiefase moeten al dit soort vaagheden ingevuld worden. Terwijl
we in de inductiefase van het idee dat we willen onderzoeken naar een ho-
ger abstractieniveau waren gegaan, moeten we in de deductiefase eigenlijk
weer met beide benen op de grond komen te staan. Hier moeten we precies
aangeven hoe we al die abstracties denken te gaan vaststellen. De hypothese
moet hier dus concreet worden, bijvoorbeeld: Jongeren tussen de 13 en 18
jaar met een IQ (WISC-R) boven de 110 en/of een Ravenscore boven het 75e
percentiel rapporteren significant minder vermogensdelicten op de Jongeren
Zelfrapportage-lijst dan jongeren met een andere score. Merk op dat hier
duidelijk wordt aangegeven (a) hoe intelligentie gemeten dient te worden, en
(b) over welk soort delinquentie we het hebben (en bovendien hoe die geme-
ten dient te worden). We geven nu ook aan dat we niet bij personen tussen
de 0 en 90 jaar gaan meten, maar bij jongeren – in zekere zin een beperking
dus. We geven ook aan dat we statistische toetsen gaan gebruiken, al zeggen
we nog niet hoe, of op welk significantieniveau.

Op het bovenstaande voorbeeld is ongetwijfeld nog wel het een en ander
aan te merken. Waar het echter om gaat, is dat de vage verbanden die in
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de inductiefase gespecificeerd werden, hier concreet zijn geworden. Duide-
lijk moet worden in deze fase hoe de te gebruiken constructen gemeten gaan
worden, bij welk resultaat de hypothese als bevestigd beschouwd kan wor-
den, etc. Om kort te gaan: als de onderzoeker na de deductiefase onder de
tram zou komen, zou hij of zij in principe inwisselbaar zijn: de contouren
van het onderzoek moeten zo helder zijn dat een ander het moeiteloos over
kan nemen, en met een in principe, op toevalligheden na, identiek resultaat
thuis zou komen.

(4) Toetsing

De toetsingsfase is de uitvoering van het eigenlijke onderzoek in het veld.
Hier worden de gegevens verzameld en wordt de hypothese getoetst. Als de
toetsingsprocedure precies is gespecificeerd in de deductiefase, kan het on-
derzoek van start gaan. Algemeen wordt aangenomen dat die toetsingsproce-
dure volgens een aantal voorschriften moet verlopen. De toetsingsprocedure
is zogezegd aan een aantal regels onderworpen. Zo moeten ten eerste de
onderzoekers in principe inwisselbaar zijn. Of onderzoeker A of onderzoe-
ker B het onderzoek uitvoert, moet en mag niet uitmaken voor de resultaten.
De onderzoeker is alleen de uitvoerder en hij of zij mag de uitkomsten niet
beı̈nvloeden. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat we bij onderzoeker M al-
tijd 2 punten van de antwoorden moeten aftrekken, omdat we weten dat hij zo
bot is tegen de geı̈nterviewden dat ze altijd te hoog scoren. Het omgekeerde
is de bedoeling: de onderzoekers moeten inwisselbaar en uitwisselbaar zijn.
De onderzoeker is slechts een instrument om aan de gegevens te komen, zijn
of haar persoon mag geen rol spelen.

Om dit te bereiken wordt standaardisatie ingezet: daartoe wordt de onder-
zoekssituatie (waaronder de onderzoeker) zo veel mogelijk gestandaardi-
seerd. Het kamertje waarin de vragenlijst wordt ingevuld, moet iedere keer
eenzelfde achtergrondruis hebben (en niet de ene keer een drilboor in de ka-
mer ernaast en de andere keer gezellige muziek) en dezelfde lichtval, op
dezelfde tijd van de dag moet het interview gehouden worden, etc. Om
dit te bereiken worden bijvoorbeeld vaak standaardintroducties bij een inter-
view opgesteld die iedere interviewer op dezelfde wijze op hetzelfde moment
voorleest. In feite komen deze voorschriften erop neer dat de particuliere on-
derzoeker zelf zo veel mogelijk uitgeschakeld dient te worden. Op dezelfde
manier wordt ook het instrumentarium bij voorkeur gestandaardiseerd. De
observaties die we verrichten in onderzoek zijn daarnaast zintuiglijke waar-
nemingen: observaties, ingevulde vragenlijsten, uitslaande metertjes. Het
gaat er dus niet om particuliere gevoelens van de onderzoeker te registreren,
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maar om de onderzoeker slechts – met bij voorkeur uitschakeling van zijn
of haar persoon – de kenmerken van de te onderzoeken fenomenen te laten
registreren.

(5) Evaluatie

Net zoals de toetsingsfase is ook de evaluatiefase aan een aantal voorschrif-
ten onderworpen. In deze fase worden de resultaten van het onderzoek tegen
het licht van bestaande kennis gehouden, wordt bezien of het onderzoek van
voldoende kwaliteit is geweest en de gegevens voldoende zeggingskracht
hebben om überhaupt wijzigingen in theorieën aan te kunnen brengen, en
wordt bezien in hoeverre bestaande theorieën vervolgens standhouden of dat
zij aangepast dienen te worden.

Vervolgens worden de zo ontstane theorieën kritisch bekeken. In zekere zin
zijn we daarmee alweer bijna terug bij fase 1, waar ideeën gegenereerd kun-
nen worden voor nieuw onderzoek. De evaluatie van theorieën gebeurt aan
de hand van een viertal criteria. De eerste twee zijn absoluut, in de zin dat bij
negatieve beoordeling op dit kenmerk de theorie sowieso verworpen dient te
worden. De laatste twee zijn relatief, in de zin dat zij dienen om te kiezen tus-
sen de ene of de andere theorie. Theorieën worden allereerst beoordeeld op
grond van hun logische consistentie. Een theorie die innerlijk tegenstrijdig
is, dient sowieso verworpen te worden. Wij willen dat de theorieën die wij
onderzoeken en de nieuwe resultaten die in bestaande theorieën ingepast die-
nen te worden, of waarmee theorieën uitgebreid worden, een logisch geheel
vormen. Als dat niet het geval is, dient de theorie overboord gezet te worden,
of er nu een andere theorie voorhanden is of niet. Het tweede absolute ken-
merk is dat van toetsbaarheid. Wij willen dat de theorieën waarmee wij in de
wetenschap werken, zich ervoor lenen om aan de werkelijkheid getoetst te
worden. Met theorieën waarvan we niet door onderzoek vast kunnen stellen
of zij houdbaar zijn of niet, wensen wij niet te werken. Als theorieën zich
namelijk niet voor toetsbaarheid lenen, zou geen wetenschappelijke vooruit-
gang mogelijk zijn. Vandaar dat ook dit vereiste absoluut is. Theorieën die
niet onderzocht kunnen worden, horen niet in de wetenschap thuis.

De relatieve criteria die bij de evaluatie van theorieën gebruikt worden, zijn
die van parsimonie en compatibiliteit. Met parsimonie wordt bedoeld dat als
we de keuze hebben uit twee theorieën, waarvan de een op relatief eenvou-
dige wijze het vóórkomen van een bepaald fenomeen verklaart en de ander
op tamelijk complexe manier, wij bij gelijke verklaringskracht de voorkeur
geven aan de eenvoudige theorie. Hier is het net als in het dagelijks leven:
waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met compatibili-
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teit wordt bedoeld dat als we de keuze hebben uit twee theorieën, waarvan
de een aansluit bij de gangbare theorieën over het fenomeen dat we onder-
zoeken, en de ander daar niet bij aansluit, wij – wederom gegeven gelijke
verklaringskracht – de voorkeur geven aan de theorie die compatibel is met
wat we eerder dachten.

Deze onderzoeksspiraal is min of meer het vaste stramien van kwantitatief onder-
zoek. Als het gaat om kwalitatief of verkennend onderzoek, is het echter niet zo
dat deze stappen altijd in dezelfde volgorde doorlopen worden, en zijn afwijkin-
gen van dit stramien eerder regel dan uitzondering. In kwalitatief onderzoek wordt
überhaupt weinig met vooropgezette hypothesen gewerkt: het is gebruikelijk om
juist vrij open, vrij van vooropgezette ideeën, de dataverzameling aan te vangen.
Iedere reeks van dataverzameling (dat kan een interview zijn, de bestudering van
een document, of de observatie van een rechtszaak, of nog een ander soort da-
taverzamelingsmethode) leidt tot voorlopige hypothesen of verklaringen over het
geobserveerde. Na iedere nieuwe dataverzamelingsslag worden deze voorlopige
hypothesen dan wel verklaringen bijgesteld.

Al gaande het onderzoeksproces worden zo telkens bijgestelde verklaringen
gegenereerd, en ontstaat zo een verklaring van het geobserveerde fenomeen die
‘geconvergeerd’ is – nieuwe dataverzameling levert geen aanpassing van de ver-
klaring meer op. Die verklaring is het uiteindelijke resultaat van het onderzoek. In
die zin wordt ook wel gezegd dat waar in kwantitatief onderzoek één empirische
cyclus doorlopen wordt, in kwalitatief onderzoek evenzovele empirische cycli als
dataverzamelingsmomenten doorlopen worden. Anders gezegd: in ieder kwalita-
tief onderzoek op zich worden al diverse kleine onderzoeksspiraaltjes doorlopen.
Zie verder paragraaf 2.7.3 en hoofdstuk 7.

1.5.1 Theorieën en modellen

Wij hebben in het voorgaande gesproken over theorieën, en over het toetsen van
theorieën, zonder stil te hebben gestaan bij het theoriebegrip. Om dat te doen is het
wellicht goed eerst het begrip model te introduceren.

Modellen gebruiken wij in het dagelijks leven ook: schaalmodellen of ma-
quettes, modellen van interactie in bedrijven, computersimulatiemodellen, etc. Dit
soort modellen heeft als functie om de belangrijkste structuren van het fenomeen
in kwestie weer te geven, de kern, of het wezen van datgene wat het model be-
oogt voor te stellen. Zo is een maquette een verkleinde maar ook geabstraheerde
voorstelling van bijvoorbeeld een bouwproject. Modellen hebben dus structuur-
overeenkomst met de werkelijkheid die zij beschrijven. Modellen staan ook los
van die werkelijkheid in de zin dat zij ons in staat stellen om los van die werke-
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lijkheid zelf te experimenteren: wat gebeurt er in de computersimulatie als ik de
waarde van een bepaalde variabele verander? Het veranderen van die waarde dient
geen invloed te hebben op de werkelijkheid zelf die gemodelleerd wordt, anders is
het niet meer mogelijk om te onderzoeken wat er in die werkelijkheid zou gebeuren
als ...

Als laatste is het zo – en dat is precies de reden dat wij regelmatig met modellen
werken – dat wij het model makkelijker kunnen waarnemen, beter kennen dan de
werkelijkheid die het model representeert. Dat is de crux, en de bruikbaarheid van
het model. Vaak is de werkelijkheid complex en onoverzichtelijk; het kleinere, in
structuur overeenkomende en onderzoekbare model geeft ons de gelegenheid om
zonder te hoeven letten op allerlei verstorende en complicerende factoren te on-
derzoeken hoe die werkelijkheid zich gedraagt en verandert, wat de eigenschappen
van die werkelijkheid zijn. Kort gezegd is een constellatie een model van de werke-
lijkheid als het model ten eerste onafhankelijk is van de werkelijkheid, ten tweede
bekender is dan de werkelijkheid, en, ten derde, in structuur overeenkomt met die
werkelijkheid.

Er zijn diverse soorten modellen. Wij noemden al de maquette, die men kan
zien als een schaalmodel. Een dergelijk model wordt ook wel een empirisch model
genoemd. Voorbeelden van andere empirische modellen zijn bijvoorbeeld robotten,
of het concept van het ‘toverleitje’ van Freud, als empirisch model voor de werking
van het geheugen. Als op het leitje geschreven wordt, staat het geschrevene in de
waslaag die op het leitje zit. Door het papier weg te halen waarop geschreven
is (of het wissertje op en neer te halen in de modernere versies), verdwijnt het
geschrevene, zoals wij dingen vergeten. Tegelijkertijd blijft er echter een afdruk
zichtbaar van de tekst, er blijven dus sporen.

Een theorie is ook een soort model. Maar waar een model klein en beperkt
is, is een theorie vaak veelomvattender. Modellen, hoe complex ook, dienen vaak
slechts om de kenmerken van bepaalde geı̈soleerde fenomenen te onderzoeken.
Theorieën aan de andere kant zouden tot voorspellingen moeten kunnen leiden, en
waarnemingen moeten kunnen verklaren. Binnen de criminologie is een bekende
theorie bijvoorbeeld die van Gottfredson en Hirschi (1990), die stelt dat verschillen
in delinquentie tussen personen bepaald worden door verschillen in zelfcontrole.
Criminele carrières hebben voor alle personen een gelijk beloop, er zijn slechts ni-
veauverschillen, maar de curves van criminele activiteit over de levensloop hebben
voor iedereen dezelfde vorm. Een dergelijke theorie kan men toetsen: uit de theorie
zijn voorspellingen (of hypothesen) af te leiden waarvan men kan onderzoeken of
die houdbaar blijken. In zekere zin is een theorie daarmee zelf een specifiek soort
van model. De theorie stelt doorgaans dat gemiddeld bepaalde patronen te vinden
zijn; de werkelijkheid is altijd ingewikkelder en er zijn altijd individuele afwijkin-
gen van het gemiddelde patroon. In die zin is een theorie ook een versimpeling,
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een abstractie van de werkelijkheid.

1.6 Soorten vragen

Criminologen kunnen allerlei soorten vragen stellen. Die vragen kunnen we op een
aantal manieren indelen. Vragen kunnen betrekking hebben op mensen of op gro-
tere conglomeraten. Vragen kunnen meer beschrijvend zijn, of meer verklarend.
Naast vragen naar het hoeveel van iets (hoeveel delicten) kunnen ook vragen ge-
steld worden die in plaats van over de kwantiteit meer over de aard van de fenome-
nen gaan. Het is van belang om de verschillen tussen al deze soorten vragen goed
in kaart te brengen. Een bepaald soort vraag kan een bepaald soort onderzoeks-
methode min of meer dicteren. Tevens is het van groot belang bij elk onderzoek
goed in het achterhoofd te houden wat voor soort vraag ook al weer gesteld was,
en wat voor soort uitspraken dus mogelijk zijn op grond van de gegevens. He-
laas komt het vaak voor dat onderzoekers op één niveau onderzoek gedaan hebben,
maar vervolgens wel op een ander niveau uitspraken doen.

1.6.1 Macro versus micro

De indeling macro-meso-micro komen we vaak tegen in de sociologie, waar pro-
cessen en verklaringen veelal worden ingedeeld naar deze niveaus. De indeling
macro-meso-micro heeft te maken met het aggregatieniveau waarop een onderzoek
uitspraken wenst te doen.

Het microniveau is het niveau van de kleinste analyse-eenheid, oftewel in veel
gevallen het individu: de persoon is degene bij wie de gebeurtenissen die we willen
onderzoeken plaatsvinden. De verklaringen die we zoeken, bevinden zich ook op
dit niveau, en de uitspraken die we willen doen, strekken zich niet tot buiten dit
niveau uit. Om een voorbeeld te geven uit de criminologie: de vraag of bepaalde
persoonlijkheidskenmerken samenhangen met bepaald delictgedrag is een vraag op
microniveau.

Het macroniveau is het andere uiterste van de indeling. Hier gaat het om het
onderzoeken van processen op een hoog aggregatieniveau, dat wil zeggen: pro-
cessen die zich op een niveau boven het individu afspelen. Een typisch voorbeeld
van zo’n hoger gelegen niveau is het niveau van de staat. Een macroproces is dan
bijvoorbeeld de invloed van de inflatie op het vertrouwen in de overheid, of de
vraag of het werkloosheidscijfer en de sociale cohesie in de samenleving invloed
hebben op het volume van de criminaliteit. In beide voorbeelden bevinden zich in
de vraag kenmerken die aan een samenleving, of zo men wil een staat, toebeho-
ren. De inflatie is een landelijk cijfer, evenals een (overigens doorgaans middels
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de afname van een vragenlijst verkregen) concept als ‘vertrouwen in de overheid’.
De vraag speelt zich dus af op het niveau van een staat. Vrij vertaald zouden we
kunnen zeggen: is het zo dat in landen met een hoog inflatiecijfer het vertrouwen
in de overheid geringer is? De herformulering van deze vraag wijst ook al meteen
in de richting van een onderzoeksmethode: om antwoord op de vraag te krijgen,
moeten we het inflatiecijfer van een groot aantal landen nemen, en dat vergelijken
met het vertrouwen in de overheid in die landen. Zo uitgewerkt ziet de oplettende
lezer meteen dat dit geen sinecure is. Het inflatiecijfer wordt mogelijk in een klein
aantal westerse landen nog wel op een standaardmanier gemeten, maar hoe zal dat
zijn met het concept ‘vertrouwen in de overheid’? Het is een illusie te denken dat
zelfs uit diverse westerse landen, laat staan uit allerlei minder ontwikkelde landen,
vergelijkbare cijfers over dit concept te verkrijgen zullen zijn. Bovendien kan het
ook nog zijn dat allerlei andere ongemeten verschillen een rol spelen, hetgeen de
vergelijking extreem moeilijk zal maken.

Wat macro-onderzoekers dan ook vaak doen, is dat zij niet de gegevens van een
groot aantal zeer verschillende landen samennemen om te kijken of de waarden
op het ene kenmerk samenhangen met de waarden op het andere kenmerk, maar
dat zij de gegevens uit één land nemen, die dan echter wel over meerdere jaren
gemeten zijn. Zo zouden wij voor de Nederlandse situatie dus de jaarlijkse of zo
men wil kwartaalcijfers over inflatie kunnen nemen en die vergelijken met de jaar-
of kwartaalcijfers over vertrouwen in de overheid. Dit heeft grote conceptuele en
organisatorische voordelen ten opzichte van de eerste opzet. Een nadeel is echter
wel dat de gegevens nu een tijdreeks zijn, het gaat om herhaalde metingen in de
tijd. Voor dat soort gegevens moeten speciale analysemethoden gebruikt worden.
Ook is het niet zo dat de interpretaties altijd eenduidiger worden: stel dat in een
bepaald jaar de inflatie toeneemt, maar dat in dat jaar met grote regelmaat wordt
bericht over schandalen waarbij overheidsambtenaren betrokken zijn. Waar is het
dalend vertrouwen dan aan te wijten? Dat is mogelijk net zo goed te wijten aan de
stijgende inflatie als aan de schandalen.

Het macroniveau leent zich in de praktijk vaak voor verkeerde interpretatie.
Een daarvan is de zogenoemde ecologische fout (in het Engels: ‘ecological fal-
lacy’). Met de ecologische fout wordt bedoeld dat onderzoekers bevindingen op
het ene niveau van toepassing verklaren op een ander niveau. Om een voorbeeld
te geven: onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk vonden een aantal jaren gele-
den dat er voor het Verenigd Koninkrijk een sterk verband was tussen het jaarlijkse
werkloosheidscijfer en het zelfmoordcijfer onder jeugdigen: daalde het ene cijfer,
dan daalde het andere ook, en steeg het ene, dan steeg ook het andere. Zij con-
cludeerden hier in eerste instantie uit dat onder jongeren werkloosheid de kans op
zelfmoord verhoogt. Deze conclusie wordt echter in beginsel niet gedragen door de
bevindingen. Als gevonden wordt dat telkens als het werkloosheidscijfer stijgt het
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zelfmoordcijfer dat ook doet, wil dit nog niet zeggen dat het ook de werklozen zijn
die zelfmoord plegen. Het kan heel goed zijn dat dit geheel verschillende mensen
zijn. Alleen onderzoek op het individuele – dus: micro – niveau kan hier uitsluit-
sel over geven. Overigens bleek deze conclusie bij nader macro-onderzoek al niet
meer houdbaar te zijn: het jeugdwerkloosheidscijfer hield volstrekt geen gelijke
tred met het zelfmoordcijfer onder jeugdigen.

Wat met het mesoniveau wordt bedoeld, is minder eenduidig af te grenzen. Het
mesoniveau (de naam zegt het al) is het niveau, of al die niveaus, die tussen micro
en macro in zitten. Als zodanig bestrijkt het begrip een tamelijk breed spectrum.
Kort samengevat zou men kunnen zeggen dat het niveau al die niveaus bestrijkt
waar ten minste één aggregatie over de oorspronkelijke eenheden heeft plaatsge-
vonden. Zo kan het niveau een wijk zijn, maar ook een groep jeugdige criminelen
of een gang. Belangrijk is dat er in al deze gevallen sprake is van kenmerken van
een bepaald conglomeraat, door de oorspronkelijke micro-eenheden gevormd.

Net zoals op het macroniveau is het ook bij het mesoniveau eenvoudig in de
valkuil van de ecologische fout te vallen. Quetelet, een van de statistici van het
eerste uur, analyseerde het verband tussen vermogenscriminaliteit en de relatieve
welvaart in een groot aantal regio’s in Frankrijk, vermoedend dat hoe armer bur-
gers gemiddeld waren, hoe meer vermogenscriminaliteit er zou zijn. Stel dat hij
gevonden had dat er inderdaad zo’n verband was. Zouden we dan geweten hebben
dat armoede maakt dat mensen overgaan tot diefstal? Zeker niet. We zien dan al-
leen verband tussen de gemiddelde ‘armoedescore’ en het gemiddelde volume van
diefstal, inbraak, etc. Dat betekent nog niet dat het de armoedigen in iedere regio
zijn die ook de diefstallen plegen. Quetelet vond overigens het tegenovergestelde
van wat hij had verwacht: juist in de welvarende gebieden kwam relatief meer
vermogenscriminaliteit voor!

1.6.2 Hoeveelheid versus aard

Een tweede indeling die wij kunnen maken, is die naar hoeveelheid of naar aard,
kort gezegd: naar kwantiteit of naar kwaliteit. De vraag naar de hoeveelheid van
een fenomeen is van een andere aard dan de vraag naar het precieze hoe van een
fenomeen. Om een voorbeeld te geven: de vraag of de vermogenscriminaliteit
afneemt, is van een andere aard dan de vraag naar de modus operandi van dader-
netwerken van vrouwenhandel. Op de eerste vraag dient een antwoord gegeven
te worden dat tamelijk precies weet te bepalen hoeveel vermogensdelicten er in
een x-aantal voorgaande jaren plaats hebben gevonden, en hoeveel er dit jaar heb-
ben plaatsgevonden, zodat door de vergelijking van die twee gegevens bepaald kan
worden of, en zo ja, in welke mate, de vermogenscriminaliteit afneemt. Merk op
dat het bij een dergelijk onderzoek zal gaan om de bevraging van grote groepen
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burgers, of om de vergelijking van grote databestanden van de politie, en dat het
antwoord een kwantiteit weergeeft.

De vraag naar de modus operandi van netwerken van vrouwenhandelaars be-
hoeft geen kwantitatief antwoord, maar wil antwoord op de vraag hoe? Hier gaat
het dus juist niet om een platte telling van bijvoorbeeld aantallen verhandelde vrou-
wen, een dergelijk getal is zelfs irrelevant gezien de vraag. Veeleer gaat het om
begrip, om op een rijtje te zetten hoe de schakels in de handelsketen werken, hoe
de daders in de criminele organisatie communiceren, hoe zij de slachtoffers rekru-
teren, wie welke beslissingen neemt, hoe men reageert op verscherpte handhaving,
etc. Merk op dat het hier vrijwel uitsluitend om hoe-vragen gaat, het hoeveel komt
niet aan de orde. Dit maakt ook duidelijk dat een onderzoekstype zoals bij de eerste
vraag geschetst niet adequaat zal zijn: de bevraging van grote groepen burgers zal
geen informatie opleveren en de vergelijking van politiebestanden evenmin, want
het gaat er niet om een precieze afschatting te geven door middel van een groot aan-
tal metingen. De onderzoeker die deze vraag beantwoord wil zien, zal zijn of haar
gegevens op een andere wijze moeten verzamelen, bijvoorbeeld door middel van
interviews met slachtoffers, gesprekken met gedetineerde daders, of de bestudering
van strafdossiers waarin staat hoe de daders te werk gingen, etc.

1.6.3 Verklarend versus beschrijvend

De derde indeling hangt tot op zekere hoogte samen met de voorgaande. In de
wetenschap zijn we in beginsel – en uiteindelijk – geı̈nteresseerd in het waarom
van empirische fenomenen. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke doel van alle em-
pirische wetenschap verklaren is. Waarom valt een appel op de grond? Waarom
krijgen mensen kanker van roken? Waarom plegen jongeren met kenmerken A, B
en C vaker een geweldsdelict dan jongeren met kenmerken X, Y en Z? Voordat
aan dergelijk verklaren überhaupt toegekomen kan worden, worden de te verklaren
verschijnselen vaak beschreven. Dat beschrijven kan een eerste stap zijn op weg
naar verklaren.

De oude Grieken hadden opgemerkt dat als men in de bergen verbleef, men
geen malaria opliep. Dit was veelvuldig beschreven. De verklaring die in de an-
tieke tijd uit deze observatie was afgeleid, was dat men malaria kreeg van het laag-
land. Inmiddels weten we dat die verklaring niet de juiste is. Door het beschrijven
van het fenomeen zijn echter wel de eerste stappen gezet op weg naar zo’n ver-
klaring. Zo is het ook gegaan met veel andere fenomenen waarvoor we inmiddels
de verklaring weten. Hoewel de verklaring vaak nog slechts gedeeltelijk was, was
de accurate beschrijving van het vóórkomen van het fenomeen, en de relatie van
dat vóórkomen tot het vóórkomen van andere fenomenen, een noodzakelijke eerste
stap. Beschrijvend onderzoek geeft dus een opsomming van het vóórkomen van



Soorten vragen 25

bepaalde verschijnselen, brengt dit vóórkomen mogelijk in verband met bepaalde
andere verschijnselen, maar geeft geen verklaring. Vrijwel alle criminologisch
onderzoek laat zien hoe jongens en mannen vele malen vaker en ernstiger zich
schuldig maken aan criminaliteit dan meisjes en vrouwen. Dit gegeven geeft ech-
ter nog geen verklaring voor het disproportioneel vóórkomen van criminaliteit bij
het mannelijk deel der mensheid.

Veel onderzoek, zeker in de criminologie, is beschrijvend. Daarvoor zijn veel
redenen aan te wijzen. Eén reden daarvoor is tenminste dat het uitvoeren van on-
derzoek dat het beschrijvende stadium ontstijgt, veel ingewikkelder en lastiger op
te zetten is dan puur beschrijvend onderzoek. Dat is op zich ook niet verwonderlijk,
aangezien verklarend onderzoek veel meer pretenties heeft. Dan ligt het voor de
hand dat het leveren van een harde verklaring voor een bepaald fenomeen (en waar-
bij dan dus tevens andere mogelijke verklaringen worden uitgesloten) meer voeten
in de aarde heeft. Verklarend onderzoek wordt ook wel aangeduid als causaliteits-
of experimenteel onderzoek. Voorbeelden van dergelijke vragen in de criminolo-
gie zijn: veroorzaakt seksueel misbruik bij kinderen op latere leeftijd zedendelin-
quentie, leidt minder sociale controle tot meer openlijke geweldpleging, of helpt
gevangenisstraf bij mannelijke daders van huiselijk geweld in het voorkómen van
recidive? Laten we eens nagaan hoe dergelijke vragen onderzocht zouden kunnen
worden.

We beginnen met een eenvoudig voorbeeld. Stel dat we willen onderzoeken
of vegetarisch eten helpt bij het voorkómen van hart- en vaatziekten. We zouden
dan het vóórkomen (de prevalentie) van hart- en vaatziekten kunnen meten bij res-
pectievelijk een groep vegetariërs en een groep vleeseters. Stel dat we vinden dat
de vegetariërs minder vaak lijden aan hart- en vaatziekten, hebben we dan daar-
mee aangetoond dat vegetarisch eten het risico op hart- en vaatziekten vermindert?
Het antwoord daarop is nee. We hebben weliswaar vastgesteld dat de vegetariërs
minder vaak last hebben van deze ziekten, en dat de vleeseters er meer last van
hebben, maar daarmee is niet aangetoond dat de vegetariërs er minder last van heb-
ben omdat ze geen vlees eten. Het is namelijk bekend dat vegetariërs er een in het
algemeen meer bewuste en meer gezonde levensstijl op na houden. Zo drinken zij
minder alcohol, roken zij minder, fietsen zij meer en dragen zij zeer gezonde san-
dalen, met sokken daarin. De vleeseters drinken en roken meer, rijden vaker auto,
etc. Het verschil in risico op hart- en vaatziekten kan dus behalve uit de inname
van vlees misschien ook verklaard worden uit deze andere kenmerken waarop de
twee groepen verschillen. Maar welk deel kan nu uit het wel of geen vlees eten
verklaard worden, en welk deel van het verschil uit de overige verschillen? Op die
vraag is niet zonder meer antwoord te geven. Anders gezegd, aangezien met het
vegetariër/vleeseter zijn andere kenmerken verbonden zijn, is niet goed te scheiden
welk deel van het verschil in risico komt door het vlees eten en welk deel door
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de ongezondere levensstijl. De twee soorten kenmerken (het type voedsel en de
levensstijl) heten in dat geval confounded.

Dit soort confounding-problemen doen zich ook veelvuldig in criminologisch
onderzoek voor. In de vraag naar sociale controle en openlijke geweldpleging zou
men bijvoorbeeld een aantal buurten met veel sociale controle kunnen selecteren en
een aantal buurten met weinig sociale controle, en deze buurten vervolgens kunnen
vergelijken op de aantallen incidenten van openlijke geweldpleging. Stel dat we
dan vinden dat in buurten met minder sociale controle inderdaad meer openlijke
geweldpleging voorkomt. Weten we dan dat ontbrekende sociale controle open-
lijke geweldpleging veroorzaakt? Ook hier is het antwoord zoals verwacht weer
negatief. Het probleem zit hem ook hier in de confounding. Buurten met minder
sociale controle zijn namelijk doorgaans buurten waar gebrekkige sociale controle
niet het enige probleem is: vaak is er in dit soort buurten een opeenstapeling van
verpaupering, hangjongeren, gebrekkige infrastructuur, armoede, veel verloop, etc.
En ook hier is de sociale controle dus niet te scheiden van de overige factoren die
een rol zouden kunnen spelen. Het probleem in al deze voorbeelden is dus dat de
verklarende factor (de ‘oorzaak’) systematisch samenhangt met andere mogelijke
verklaringen.

Dit soort problemen is alleen afdoend op te lossen door een experimenteel on-
derzoek. Met de term ‘experimenteel’ wordt dan niet bedoeld de huis-tuin-en-
keukenbetekenis in de zin dat het onderzoek een probeersel zou zijn, maar dat het
onderzoek de status heeft van een laboratoriumonderzoek. Het onderscheidend
kenmerk van dat soort onderzoek is dat men de factor waarvan men denkt dat die
het te onderzoeken fenomeen verklaart (de ‘oorzaak’), niet meet zoals die voorkomt
in de werkelijkheid, maar dat men in het onderzoekslaboratorium zelf bepaalt bij
wie van de te onderzoeken personen die oorzaak voorkomt. In het voorbeeld van de
vegetariërs zou men een experimenteel onderzoek naar het effect van vegetarisch
eten kunnen construeren door een groep mensen in het onderzoek te betrekken en
op grond van het toeval te laten bepalen wie van deze mensen vegetarisch gaat eten
en wie niet. Alleen op die manier hangt het type eten dat men tot zich neemt na-
melijk niet systematisch samen met andere kenmerken. Op deze wijze hangt het
type eten dat men tot zich neemt zelfs nergens mee samen, het is geheel toevallig
verdeeld over de twee groepen. In een dergelijke opzet zijn eventuele verschillen
tussen de vleeseters en de vegetariërs niet meer aan andere factoren toe te schrij-
ven, en blijft alleen het type eten als verklaring over voor verschillen in hart- en
vaatziekten.

Voorbeelden van dit soort onderzoek zijn met name in de medische weten-
schappen veelvuldig te vinden. Ieder nieuw medicijn wordt volgens een vaststaand
protocol getest (in vitro, in vivo, op gezonde vrijwilligers, op zieke vrijwilligers),
en in de toediening van dit medicijn in de zogenoemde fase III en IV wordt stan-
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daard de experimentele opzet gevolgd. Dat wil zeggen dat de vrijwilligers in twee
groepen worden verdeeld; de ene groep krijgt het te testen medicijn en de andere
groep krijgt een ander middel toegediend dat uitwendig niet te onderscheiden is
van het te testen medicijn (de placebo). Dat middel kan bij wijze van spreken
een pepermuntje zijn, maar kan in het geval het om een zeer ernstige ziekte gaat,
ook het concurrerende medicijn zijn. Als het onderzoek geheel volgens de rege-
len der kunst verloopt, weten noch de vrijwilligers, noch de artsen/onderzoekers
bij de toediening wie het te testen medicijn heeft gekregen (het onderzoek is dan
dubbelblind), dit om psychologische beı̈nvloeding van de resultaten te voorkomen.

Stel nu dat we een dergelijk onderzoek in de criminologie zouden willen uit-
voeren. Het op grond van toeval laten variëren van sociale controle in een wijk lijkt
niet mogelijk. Om maar te zwijgen van kwesties als seksueel misbruik. Maar hoe
zit het dan met de gevangenisstraf van daders van huiselijk geweld? Kunnen we
die niet bij toeval uitdelen (at random opleggen), waarbij we de ene groep daders
bijvoorbeeld gevangenisstraf geven en de andere groep ambulante dadertherapie?
Op dit punt komt de aparte positie van criminologie om de hoek kijken. Waar
het in de geneeskunde de arts is die de medicijnen uitdeelt en dus ook (weliswaar
met toestemming van de patiënt, de ‘informed consent’) de toediening van medi-
cijn en placebo beheerst, worden sancties aan daders van huiselijk geweld door het
Openbaar Ministerie (OM) of de rechter opgelegd, en die toediening dient zelfs
toegesneden op de persoon van de dader te gebeuren. Het uitvoeren van een ex-
periment, de krachtigste vorm van onderzoek die de hardste uitspraken kan doen,
en dus het bruikbaarst is om causale uitspraken te doen, verdraagt zich bij uitstek
slecht met het onderzoeksobject van de criminologie.

1.6.4 Verandering versus statische kenmerken

Een laatste indeling van typen onderzoek is die naar de tijdfactor. Zoals gezegd is
de criminologie net als andere wetenschappen uiteindelijk geı̈nteresseerd in verkla-
ren. Het zoeken naar de verklaring van een fenomeen impliceert dat men oorzaken
zou willen vinden. In de wetenschapsfilosofie zijn vele ingewikkelde boeken vol-
geschreven over oorzakelijke verbanden en de oorzaak-gevolgrelatie. Die discussie
pretenderen we niet eens samen te vatten. Voor deze paragraaf is van belang dat
een van de formele vereisten die men aan een oorzaak kan stellen, is dat de oorzaak
vóór, althans niet na, het gevolg opgetreden moet zijn. Dat vereiste impliceert weer
dat in de oorzaak-gevolgrelatie een tijdselement een rol speelt.

Het ligt voor de hand om als een onderzoeker geı̈nteresseerd is in oorzaak-
gevolgrelaties, en als die relaties zich over een bepaalde tijd uitstrekken, dan ook
het onderzoek dat over die relaties uitsluitsel moet geven, zich over de tijd te la-
ten uitstrekken. Stel dat men geı̈nteresseerd is in het effect van het gebruik van
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softdrugs op de geheugenfunctie. Stel dat ook bekend is uit de wetenschappelijke
kennis die voorhanden is, dat softdrugs bij langdurig en frequent gebruik het korte-
termijngeheugen aantasten. Het lijkt dan voor de hand te liggen om een groep soft-
drugsgebruikers in het onderzoek te betrekken, te meten of zij inderdaad frequent
gebruiken, hen langere tijd te volgen in het onderzoek en hun geheugenfunctie aan
het begin van het onderzoek met die aan het eind van het onderzoek te vergelij-
ken. Een dergelijk onderzoek, waarin men door de tijd metingen verricht, heet een
longitudinaal onderzoek. Longitudinaal onderzoek is in veel wetenschapsgebieden
een ideaal om na te streven, aangezien een dergelijk type onderzoek het moge-
lijk maakt om – door de tijd – de causale processen waar uitspraken over gedaan
moeten worden, te volgen.

Longitudinaal onderzoek is echter veel bewerkelijker, en daarom komt dit type
onderzoek relatief weinig voor. Om te beginnen zal, zoals het voorbeeld ook al aan-
gaf, de verwachte achteruitgang van de geheugenfunctie pas na jarenlang gebruik
optreden. Het onderzoek zal zich dus over vele jaren moeten uitstrekken. Dat is
allereerst kostbaar, het vergt een infrastructuur en onderzoekers die lange tijd aan
het onderzoek verbonden blijven, de respondenten moeten ook al die tijd bereid
blijven mee te doen, etc. Ten tweede is het lang om 15 à 20 jaar op de resultaten te
wachten, die zou men graag eerder hebben. Als laatste dient vermeld te worden dat
de hier geschetste opzet van zo’n longitudinaal onderzoek onvoldoende is om de
vraag adequaat te beantwoorden. Stel dat inderdaad gevonden wordt dat het korte-
termijngeheugen achteruitgaat bij de softdrugsgebruikende respondenten. Betekent
dat dan dat die achteruitgang aan het gebruik van de drugs geweten kan worden?
Misschien gaan de geheugens van niet-softdrugsgebruikende mensen wel precies
even hard achteruit. We zouden dus tenminste de achteruitgang van de softdrugsge-
bruikers moeten afzetten tegen de achteruitgang van niet-softdrugsgebruikers om
dat te bezien. En ook hier spelen dan dezelfde problemen als in het voorbeeld van
de vegetariërs hierboven. Al met al komt bij een goede opzet van longitudinaal on-
derzoek ook aardig wat kijken, is het zoals gezegd duur en duurt het lang voordat
de resultaten voorhanden zijn.

In de praktijk is dan ook veel onderzoek cross-sectioneel. Met die term wordt
bedoeld dat het onderzoek dan niet door de tijd naar processen kijkt, maar als het
ware een plakje uit die tijdas snijdt: in plaats van over vele jaren wordt op één
moment in de tijd gekeken. Als het gaat om beschrijvingen is cross-sectioneel
onderzoek vaak net zo adequaat als longitudinaal onderzoek. Om een voorbeeld
te geven: onderzoek naar kenmerken van daders van straatgeweld is een voorbeeld
van een beschrijvend onderzoek waar een cross-sectionele opzet goed volstaat. De
vraag naar het effect van softdrugs op de geheugenfunctie kan – alhoewel niet
optimaal – ook met een cross-sectionele opzet benaderd worden. We kunnen een
groep respondenten die jarenlang en veel gebruikt hebben, vergelijken met een
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groep respondenten die weinig of niet gebruikt hebben, en hun geheugenfuncties
vergelijken. Dat een dergelijke opzet minder goed is dan een ‘echte’ longitudinale
opzet is intuı̈tief begrijpelijk. Waarom dat precies zo is, behandelen we hieronder.

1.7 Een aparte methodologie

Het is hierboven al genoemd: veel mens- en maatschappijwetenschappen hebben
een eigen methodologie. Binnen de psychologie is er het specialisme methoden en
technieken van psychologisch onderzoek, voor de economie is er de econometrie;
er zijn meer voorbeelden. Ook buiten deze meer sociale wetenschappen bestaat er
zoiets als biometrie en chemometrie. In alle gevallen bestaan deze specialismes
omdat er kennelijk methodologische kwesties zijn die zo eigen zijn aan het vak-
gebied, dat apart methodologisch onderzoek verricht wordt, waarmee een eigen
methodologische traditie ontstaat.

Op zich is het feit dat zo’n methodologisch specialisme in veel mens- en maat-
schappijwetenschappen bestaat, niet een voldoende reden om te stellen dat de cri-
minologie dan ook maar zo’n eigen methodologie moet hebben. Zeker niet als
criminologie een objectwetenschap is, waarbinnen wetenschappers uit allerlei we-
tenschapstradities onderzoek doen. Men zou kunnen stellen dat, als criminologen
vanuit hun eigen achtergrond onderzoek verrichten, ze dan toch gewoon de me-
thoden van hun moederdiscipline kunnen gebruiken? De rechtseconoom moet dan
maar econometrische methoden gebruiken, de criminoloog die de psyche van de
misdadiger onderzoekt neemt dan maar psychologische meetmethoden, etc. In de
praktijk gebeurt dit. Ook is het zo dat veel methoden in verschillende vakgebieden
toepasbaar zijn.

Toch zijn er diverse redenen waarom methoden en technieken van crimino-
logisch onderzoek apart gedefinieerd dienen te worden, zie Bijleveld (2003). De
eerste reden is de volgende. Het allereerste en wezenlijkste kenmerk van onder-
zoek naar criminaliteit is dat we van doen hebben met een populatie die in beginsel
niet bekend is, en niet gekend en niet onderzocht wenst te worden. Dit kenmerk
zien we veel minder in andere wetenschapsgebieden. Enigszins gechargeerd: de
AEX-index en andere economische indicatoren zijn beschikbaar en verzetten zich
niet tegen onderzoek. De arts-onderzoeker mag achteroverleunen: de patiënten
melden zich vanzelf. De patiënten hebben er belang bij om mee te werken aan het
onderzoek en hebben er tevens belang bij juiste informatie te verschaffen, immers,
verbetering van de kennis van de medische wetenschap is absoluut in hun eigen
voordeel of in dat van hun lotgenoten. Net zoals de AEX-index zijn bijvoorbeeld
bij psychologisch onderzoek de proefpersonen vaak indifferent ten aanzien van het
onderzoek: ze hebben er geen negatief, en geen positief belang bij. Om dat non-
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belang om te zetten in een belang kunnen we hun geld bieden om mee te doen. Dan
slaat de balans hopelijk om en krijgen we respondenten. Vanzelfsprekend bieden
we iedereen anonimiteit en onherkenbaarheid.

In criminologisch onderzoek hebben we echter van doen met de omgekeerde
situatie. De leden van de populatie hebben een negatief belang bij het onderzoek.
Zij hebben zich gedragen op een manier die strafbaar is. Als zij reeds bekend zijn
bij de politie voor een bepaald feit, is dat belang minder zwaarwegend. Echter,
waar het voor de proefpersoon in een psychologisch experiment hoogstens gênant
kan zijn bepaalde intieme zaken te bespreken met een onderzoeker, levert kennis bij
een buitenstaander voor een niet-bekend delict mogelijk risico op vervolging op, op
een boete of een andere straf. Natuurlijk worden anonimiteit en onherkenbaarheid
gewaarborgd, dus zo’n vaart zal het niet lopen? Anonimiteit en onherkenbaarheid
zijn echter geen panacee.

Stel dat men in een onderzoek naar mensensmokkel probeert te achterhalen
hoe een en ander in zijn werk gaat: hoe smokkelt men precies, wat zijn de handige
routes en waarom, hoe wordt er met documenten geknoeid, etc. De daders zouden
toch wel heel dom zijn om hun bedrijfsgeheimen te verklappen. Anonimiteit en
onherkenbaarheid zijn hier irrelevant. Het is alsof je de directeur van een chemisch
bedrijf vraagt zijn geheime en lucratieve productieproces eventjes door te geven,
zodat het in de krant gezet kan worden.

Al met al hebben we als we onderzoek willen doen in de criminologie regel-
matig van doen met een situatie waarin er goede grond is om te veronderstellen dat
de leden van de populatie die wij willen bestuderen niet gekend wensen te worden,
niet onderzocht wensen te worden. Zij hebben er geen belang bij om informatie te
verstrekken, zij hebben er ook geen belang bij om juiste informatie te verstrekken.
Dat is een kardinaal verschil met de gangbare situatie in andere wetenschapsge-
bieden. Speciale methoden om dit soort gevoelige informatie toch te verzamelen
behandelen we verderop in dit boek.

Een tweede reden om van een eigen methodologie van criminologisch onder-
zoek te spreken is het feit dat bij allerlei instanties al informatie ligt over daders
en delicten. Diverse instanties in Nederland houden zich bezig met het opspo-
ren van delicten en vervolgens vervolgen, berechten en bestraffen of behandelen
van daders. De bij de officiële instanties bekend geworden criminaliteit en bekend
geworden daders zijn vanzelfsprekend niet compleet: lang niet alle gepleegde de-
licten worden aangegeven of op heterdaad vastgesteld, en lang niet alle wel bekend
geworden delicten worden opgelost. Dat betekent dat dit soort officiële gegevens
een onderschatting geven.

Het probleem is echter niet alleen dat we het ‘volume’ van de criminaliteit
onderschatten, het probleem is dat dat deel dat we van de criminaliteit zien, verte-
kend is, niet representatief voor het onderliggende, onbekende totaal. Niemand wil
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in zijn kraag gevat worden, en bij diegenen bij wie dat wel gebeurt, lijkt het redelijk
te veronderstellen dat er iets mis is gegaan: men heeft pech gehad, wat je nog als
een toevallige gebeurtenis kunt opvatten, of men is onervaren, dom etc., wat je niet
als toevallig mag zien.

Maar is het dan niet zo dat dergelijke gegevens eigenlijk onbruikbaar zijn? Dat
hangt erg van de vraagstelling af. Als onze vraagstelling zich richt op de interactie
tussen het strafrechtelijk systeem en degenen die daarin terecht zijn gekomen, is de
selectiviteit van de daders een minder groot probleem, we zijn dan immers alleen
geı̈nteresseerd in diegenen die tegen de lamp gelopen zijn.

Wat dat betreft bevinden criminologen zich al met al in een benijdenswaardige
positie. In plaats van honderden brave burgers te bevragen om die ene mishandelaar
te vinden, heb ik – mits ik er toestemming voor heb gekregen – met één druk op de
knop de volledige criminele carrières van alle bij de politie bekende verdachten uit
een bepaald jaar: honderdduizenden verdachten, miljoenen delicten over de jaren.
Het hart van menig kwantitatief methodoloog gaat daar sneller van kloppen: een
hele populatie onder de knop!

Er zijn echter twee keerzijdes aan deze makkelijke beschikbaarheid. De eerste
is dat veel ‘bakken’ met data los van elkaar staan en weinig tot geen keteninfor-
matie bevatten. We kunnen dus bijvoorbeeld in de politiegegevens zien dat meneer
Jansen op 1 januari 2016 een proces-verbaal tegen zich opgemaakt heeft gekregen
voor mishandeling, en vervolgens kunnen we zien dat daaraan op 1 januari 2018
een diefstal is toegevoegd, maar we weten niet of meneer Jansen in die tussentijd
gedetineerd is geweest. Het is dus lastig om de zogenoemde delictvrije periode te
schatten; het kan zijn dat meneer Jansen er destijds met een werkstraf af is geko-
men, en dat de delictvrije periode 2 jaar is. Maar het kan ook zijn dat hij 1 jaar
gedetineerd is geweest en dat de delictvrije periode dus slechts 1 jaar was.

De tweede keerzijde is dat de kwaliteit van de informatie in deze databases
onduidelijk is. Als ingevuld is dat meneer J. op 31 december 2017 voor een poging
tot doodslag een proces-verbaal tegen zich opgemaakt heeft gekregen, weet ik niet
op welke waarde ik deze informatie moet schatten. Vond het delict plaats op 31
december zelf, of is het politiecontact op die datum geregistreerd? Was het een
poging tot doodslag of was het eigenlijk mishandeling, maar ‘zet de politie zo hoog
mogelijk in’? Meneer J. is niet drugsverslaafd volgens de gevarenclassificatie van
de politie, maar klopt dat? Meer hierover in hoofdstuk 6.

Aan de ene kant verkeren criminologen dus in een luxueuze situatie: zeer veel
gegevens worden geregistreerd, en met wat goede wil kunnen we deze gegevens
gebruiken voor een deel van onze vragen. Deze registratie is, en dat moeten we niet
vergeten, echter niet voor onderzoeksdoeleinden opgezet maar voor operationele of
administratieve doeleinden. Dit soort databases behandelen we later in dit boek.

Vervolgens komen we op het meer technische terrein. In veel wetenschaps-
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gebieden zijn gegevens bij benadering normaal verdeeld. Dat is erg prettig: het
maakt dat we bepaalde technieken kunnen gebruiken en krachtige toetsen kunnen
toepassen. Criminaliteit is echter extreem scheef verdeeld. Waar we in veel natuur-
en menswetenschappen uitgaan van normaal verdeelde fenomenen, en daar bij as-
sumptie ook van uit mogen gaan als we niet zeker weten of het wel het geval is
aangezien de meeste technieken tegen niet al te grove schendingen van deze as-
sumptie redelijk bestand zijn, ligt dat bij criminologisch onderzoek anders. Een
deel van de mensen pleegt nooit een delict, een waarschijnlijk aanzienlijk aantal
doet dat eens, een veel kleiner deel recidiveert en er is een heel klein deel van
de bevolking dat hoog actief is, de zogenoemde veelplegers. Criminaliteit is ook
binnen de levensloop van daders niet normaal of gelijkmatig verdeeld. Die scheef-
heid vinden we ook geografisch: in de steden vinden we veel meer criminaliteit.
Ook kwalitatief is criminaliteit scheef verdeeld: de bulk van de criminaliteit is ver-
mogenscriminaliteit. Veel traditionele statistische methoden lopen stuk op deze
scheefheid.

Een tweede reden is dat veel criminologische gegevens een gelaagde structuur
hebben. Gelaagde gegevens zien we in meer onderzoeksgebieden. Zo hebben
we in onderwijskundig onderzoek gelaagde gegevens: leerlingen bevinden zich
in klassen, die klassen bevinden zich in scholen, de scholen in steden, steden in
provincies, etc. De leerlingen vormen zo de eerste laag, de klas de tweede laag,
de school de derde laag, etc. Het is uit statistisch oogpunt belangrijk om dit soort
lagen, als ze er zijn, te onderscheiden. Technieken die met dergelijke gelaagdheden
rekening houden, heten multiniveautechnieken.

Criminologische data zijn vaak gelaagd. Om een voorbeeld te geven: een da-
der pleegt een delict waarbij hij één of meer (of nul) slachtoffers maakt, de diverse
delicten leveren de dader bij de politie een proces-verbaal op, meerdere processen-
verbaal worden gecombineerd in een strafzaak, de strafzaak wordt behandeld in
een arrondissement, daarbij kunnen nog weer andere zaken gevoegd worden, etc.
In dit voorbeeld zijn de slachtoffers de eerste laag, de delicten de tweede laag, de
processen-verbaal de derde laag, de strafzaak de vierde laag, etc. In een nog iets
breder verband getrokken: bij de verklaring van delinquentie zijn ook allerlei in-
houdelijke verklaringslagen te leggen. Delinquent gedrag kan verklaard worden uit
kenmerken van de dader, uit kenmerken van zijn gezin, uit kenmerken van zijn so-
ciaal netwerk, van zijn buurt, van de vervolgingsinstanties, van de situatie rondom
het delict. Al die lagen maken dat criminologische theorieën complex zijn, en dat
criminologie een zeer boeiend en rijkgeschakeerd onderzoeksterrein is.

Een laatste meer technisch aspect dat tamelijk eigen is aan de criminologie,
is het normatieve en ethische kader waarbinnen ons onderzoeksobject voorkomt.
Die normatieve inbedding komen wij keihard tegen als wij onderzoek willen doen
naar de effectiviteit van (justitiële) interventies op delinquent gedrag. Om de ef-
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fectiviteit van een interventie vast te stellen is een klassieke, afdoende aanpak dat
een zogeheten controle- en experimentele groep worden samengesteld op grond
van het toeval, of op een andere manier, maar in ieder geval op zo’n manier dat
er alleen toevallige verschillen tussen de groepen zijn. Als we dit vergelijken met
de wijze waarop in Nederland interventies worden gepleegd in criminele carrières,
zien we een wel heel andere situatie. Bij medisch onderzoek is het zoals hierboven
besproken de arts die de patiënten blind en at random medicijn A of medicijn B
toedeelt; in een onderzoek naar de effectiviteit van strafrechtelijke sancties is het
de rechter en niet de onderzoeker die die sanctie uitdeelt (en in sommige gevallen
het OM). En die sanctie wordt ook nog eens bewust toegesneden op de persoon
uitgedeeld, dus zo niet-random als maar kan! Dat wil zeggen dat de onderzoeker
de manier waarop dat gedrag veranderd kan worden niet volgens de regelen der
wetenschappelijke kunst (namelijk zelf randomiseren, zelf interventie toedienen)
kan onderzoeken. Dit is in onderzoeksopzicht een op zijn zachtst gezegd nogal
aparte situatie.

Al een aantal jaren zijn ook beleid en politiek zich bewust van de noodzaak van
meer experimentele methoden in onderzoek. In het kader van de justitiële beleids-
programma’s met als vlammende titels ‘Jeugd terecht’ en ‘Terugdringen recidive’,
fungeerde in Nederland sinds 2005 een Erkenningscommissie, die als opdracht had
te beoordelen of gedragsinterventies kunnen leiden tot vermindering of het voorkó-
men van recidive van de deelnemers. De taken van deze commissie zijn inmiddels
overgegaan op de Erkenningscommissie Justitiële Interventies, die de kwaliteit en
de effectiviteit beoordeelt van interventies die worden toegepast in het justitiële
werkveld, zowel in de jeugdzorg en de ggz als in het sociale domein. Omdat het
beoordelen van de effectiviteit van die interventies behoort tot de kerntaken van
deze commissies, is het belang van klassiek experimenteel onderzoek naar justitie-
interventies alleen maar toegenomen. Dat zulk onderzoek tot nieuwe gezichts-
punten kan leiden, laat experimenteel onderzoek veelvuldig zien: tussen jongeren
die wel en geen HALT-afdoening naar aanleiding van een delict hebben gekregen,
bleek geen verschil in recidive te zijn (Ten Boom, Ferwerda en Van Leiden, 2007),
inning via het strafrecht van boetes voor zwartrijden bleek het – onverwacht – zelfs
slechter te doen dan de standaardinning via het civielrecht (Bijleveld, 2007), en
een strafblad bleek de kans op een positieve respons na sollicitatie minder negatief
te beı̈nvloeden dan het hebben van een niet-Nederlands klinkende naam (Van den
Berg, Blommaert, Bijleveld en Ruiter, 2018).

Door het hierboven genoemde normatieve en ethische kader zullen experimen-
tele methoden echter maar op een beperkt terrein kunnen worden toegepast. Dat
maakt dat in de criminologie, meer dan in andere wetenschapsgebieden, kwali-
tatieve methoden van belang zijn, meta-analyses, alsmede speciale methodologie,
bijvoorbeeld om strikt genomen niet-vergelijkbare groepen toch zo goed mogelijk
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te kunnen vergelijken. Een aantal van deze bijzondere methoden behandelen wij
verderop in dit boek.


