
  

 

 

Tilburg University

De victimologie bloeit, zij het incognito

van Dijk, J.J.M.; Winkel, F.W.; Letschert, R.M.

Published in:
Tijdschrift voor Criminologie

Publication date:
2008

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Dijk, J. J. M., Winkel, F. W., & Letschert, R. M. (2008). De victimologie bloeit, zij het incognito. Tijdschrift
voor Criminologie, 50(2), 182-192.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/9477ac66-e46f-4fc3-acce-fb50912809e9


KRONIEK

De victimologie bloeit, zij het deels incognito

Jan van Dijk, Frans Willem Winkel en Rianne Letschert

De victimologie kan worden omschreven als de wetenschappelijke bestudering 

van het slachtofferschap van misdrijven in ruime zin, de gevolgen hiervan voor 

de betrokkenen en de reactie hierop van de zijde van de strafrechtspleging en 

hulpverlening. Er gebeurt de laatste jaren veel op dit onderzoeksgebied, zowel in 

Slachtof-

fer van Criminaliteit; Feiten en Achtergronden

uitputtend overzicht van statistische informatie over slachtofferschap, slachtof

Een nuttig overzicht van de rechtspositie van slachtoffers van misdrijven in het 

sterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces’ – thans in behande

meebrengen.

kenningen over victimologie, verschillende rapporten over beleidsgerichte stu

ook vermelding de omvattende, op waarnemingen en open interviews met sleu

telfiguren en slachtoffers gebaseerde evaluatiestudie naar het Belgische slacht

geproduceerd, reden tot zelfgenoegzaamheid voor de beleidsmakers bieden deze 

evaluatiestudies allerminst.

door de oprichting eind 2005 van het International Victimology Institute op 

de Universiteit van Tilburg (www.tilburg.edu/intervict). Aan dit instituut zijn 
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inmiddels vier hoogleraren verbonden en een wetenschappelijke staf van 25. 

Tilburgse oraties over respectievelijk het slachtofferetiket als stigma en posttrau

matische woede. Inmiddels is R enée R omkes toegetreden als vierde hoogleraar 

internationaal congres over ‘Victim Empowerment’ en in 2008 over ‘Victims of 

nieuw tijdschrift uitgeeft (International Perspectives in V ictimology) onder redactie 

Brittania rules

De bloei van de victimologie blijkt internationaal onder meer uit de verschijning 

van een reeks nieuwe inleidingen en handboeken. Als eerste verdient vermelding 

het H andbook of Victims and Victimology, 

stuk van Van Dijk en G roenhuijsen over het bereik van slachtofferhulp in Europa – 

studies naar de rol van het slachtoffer in het strafproces, feministische studies en 

begrip posttraumatische stress wordt zelfs nergens genoemd.

Een nieuwe bundel opstellen over victimologie, V ictims, Crime and Society (Davies 

ver verschenen V ictim of Crime

wordt ook dit boek gedomineerd door Britse criminologen waaronder W alklate, 

veld van de victimologie momenteel overheersen, wordt bevestigd door de ver

schijning van een reeks monografieën uit dit land. Te noemen zijn V ictims and 

V ictimology

van nieuwe typen criminaliteit en Crime V ictims van Basia Spalek (2006) met 

originele beschouwingen over slachtoffers onder etnische minderheden. Verder 

offerbeweging door Paul R ock (2004) en een metatheoretische reflectie, Imagining 

the V ictim of Crime

heeft sterk gemaakt voor een kritische victimologie, die bestaande wetgeving niet 

als kader aanvaardt, is de eindindruk van deze Britse golf publicaties toch dat 

hervormingsgerichte, empirische studies de overhand hebben. In dit opzicht lijkt 

W ie ter oriëntering of voor onderwijsdoeleinden een van deze bundels zou wil

len aanschaffen, is in onze ogen het beste af met de nieuwe bundel van Davies 

e.a. Deze inleiding is het meest toegankelijk en gevarieerd en zal veel lezers voor 

de victimologie kunnen enthousiasmeren. Als laatste indicator van de Britse do
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minantie kan gelden een bundel ter gelegenheid van de 25e versie van de Britse 

offerenquête. De bundel geeft een overzicht van de ‘state of the art in crime sur

veying’, inclusief de laatste technische uitdagingen zoals het toenemend gebruik 

Slachtofferenquête (ICVS), ooit een coproductie van onderzoekers van het W O DC 

de ICVS zijn inmiddels verschenen in de W O DC reeks (Van Dijk e.a., 2008). O ok 

ten lange leste verschenen is een rapportage over de survey van vergelijkend ge

boek biedt tevens een goed overzicht van nieuw internationaal onderzoek naar 

geweld tegen vrouwen.

Tegenover het Britse publicatieoffensief staan opvallend weinig nieuwe publica

ties uit de Verenigde Staten of andere landen. Vermeldenswaardig is Controver-

sies in V ictimology

maar verder lijkt er in de VS onder de noemer van victimologie de laatste vijf jaar 

over onderwerpen die volgens de definitie tot het onderzoeksgebied van de victi

mologie behoren steeds vaker wordt gepubliceerd onder een andere vlag. In de VS 

(2004) in een herziene versie van zijn inleiding in de victimologie concludeert, is 

het begrip victimologie in de Verenigde Staten een belaste term geworden. In een 

De verkettering die aandacht voor slachtoffers en slachtofferkunde tegenwoordig 

in de VS ten deel valt, maakt het voor Amerikaanse onderzoekers waarschijnlijk 

minder aantrekkelijk hun studies onder de vlag van de victimologie te publiceren. 

dies. W e geven hierna een overzicht van de nieuwste inzichten. Als twee andere 

belangrijke trends zien we de toegenomen belangstelling voor het slachtoffer bin

nen het herstelrecht (in de Angelsaksische literatuur bekend als restorative jus

als internationaal bestaat er toenemende belangstelling voor de codificering van 

hulpverlening, de rol van slachtoffers in het herstelrecht en slachtofferschap in in

worden besteed aan de recente literatuur over gender studies in relatie tot slacht

offerschap en huiselijk geweld in het bijzonder, hoewel dit laatste subthema zeker 

in Europa weer helemaal terug is op de politieke en wetenschappelijke agenda.
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Psychologische victimologie

De stand van zaken op het domein van de psychologische victimologie is recent 

door W inkel e.a. (2008). Achtereenvolgens zullen worden behandeld de aard van 

psychotrauma’s, de effectiviteit van behandelingsmethodieken, en instrumenten 

om ernstige verwerkingsproblemen en herhaald slachtofferschap te voorspellen.

stressstoornis (PTSS) deel uit van de angststoornissen. Dat suggereert nadrukke

dat slachtoffers met chronische PTSS vooral doordrenkt zijn van angst, vrees, af

schuw en hulpeloosheid. In een nieuwe benadering wordt chronische PTSS vooral 

opgevat als een noodreactie, die bij vatbare slachtoffers een chronisch beloop 

nige bedreiging van de lichamelijke integriteit inhouden dat, vrijwel automatisch, 

een noodreactie wordt geactiveerd. In navolging van de fysioloog Cannon wordt 

Duidelijk is dat aan die noodreactie een lichamelijk preparatieprogramma ten 

van dat programma is dat het ‘aspecifiek’ werkt, dat het gelijktijdig voorbereidt op 

vechten en vluchten. Dat programma zet daarom zowel het angstsysteem als het 

woedesysteem op scherp. Slachtoffers met PTSS functioneren in deze visie in een 

trokkenen lijden onder zowel chronische woede als chronische angsten. Uit een 

onderzoek als de behandelingspraktijk onderscheid te maken tussen een intern 

gerichte of internaliserende variant – posttraumatische angst – en een extern 

gerichte, externaliserende variant, de posttraumatische woede.

In de afgelopen decennia zijn tientallen experimentele studies uitgevoerd naar de 

effectiviteit van behandelingsmethodieken van PTSS. Een systematisch overzicht 

van dergelijke studies wordt geboden in de 22e Praktijkrichtlijn van het Britse 

van deze review lijkt te zijn dat cognitieve gedragstherapie, waaronder internet

toepassingen in de vorm van geleide schrijfopdrachten, significant bijdraagt aan 

het terugdringen van posttraumatische stressstoornissen, en het verzachten van 

posttraumatische stressklachten. Achter het wat abstracte etiket van cognitieve 

gedragstherapie gaan diverse geprotocolleerde psychologische behandelingen 
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door Francine Shapiro) en cognitieve verwerkingstherapie van Anke Ehlers en Pat 

pijnlijk is voor de patiënt en dus verre van ideaal, zijn er sterke aanwijzingen dat 

langdurige herhaalde blootstelling aan de traumatiserende gebeurtenis klachten 

bij slachtoffers vermindert door een overigens nog nauwelijks begrepen gewen

waarbij het slachtoffer leert zich te ontspannen bij de herinnering van het gebeu

ren. Voorts is er substantiële evidentie voor de stelling dat eenmalige debriefing 

van slachtoffer na het gebeuren niet w erkt (Van Emmerik e.a., 2002). Daarnaast 

is er op zijn minst initiële evidentie voor de notie dat sommige vormen van hulp

verlening zelfs averechts, klachtversterkend werken. Dat geldt onder meer voor 

emo tionele debriefing, vooral ten aanzien van slachtoffers met hyperreactieve 

klachten (Sijbrandij e.a., 2006) en binnen het kader van contactgroepen van lot

genoten, vooral ten aanzien van slachtoffers met een pessimistische levensoriën

tatie en een sterke sociale vergelijkingsoriëntatie (W inkel, 2006).

Een tweede kernthema bij de hulpverlening aan slachtoffers is dat bijvoorbeeld 

uit de Internationale Slachtofferenquêtes blijkt dat slechts een minderheid van 

huijsen, 2006). Een elegante oplossing zou zijn de invoering van een stelsel van 

screening waarbij vooral slachtoffers met een verhoogd risico op chronische 

klachten actief worden benaderd. R isicotaxatie kan, ook door leken zoals politie

mensen die aangiften opnemen, snel en in een vroegtijdig stadium worden uit

gevoerd met behulp van empirisch gevalideerde instrumenten, zoals de Scanner 

ook nog diverse initieel gevalideerde instrumenten beschikbaar voor specifieke 

categorieën slachtoffers met hoog risico op blijvende klachten. Een voorbeeld is 

de Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of R isk (BSafer), waarmee ook 

het risico op herhaald slachtofferschap vroegtijdig in beeld kan worden gebracht.

De belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van de risicotaxatie bij huiselijk ge

weld, gericht op het identificeren van mannelijke en vrouwelijke partners met een 

verhoogd risico op recidive en herhaald slachtofferschap, zijn recent in kaart ge

bracht in de door Baldry en W inkel (2008) geredigeerde bundel. Verdere verfijning 

van deze instrumenten is een uitdaging voor de psychologische victimologie.

In de recente literatuur wordt geopperd dat in de huidige generatie risicotaxa

tieinstrumenten een onbedoeld manco, dat averechts uitwerkt op de predictieve 

validiteit, is ingebouwd. De focus ligt bij uitstek op risicofactoren gerelateerd aan 

de mannelijke partner, zonder dat naar de rol van de vrouwelijke partner wordt 

reren een substantiële overlap in het klinische profiel van mannelijke en vrouwe

lijke partners, betrokken bij huiselijk geweld. Empirische evidentie daarvoor bie

den onder meer de studies van Bookwala (2002), Critchfield e.a. (2008), Doumas 

de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving wordt thans door Intervict aan 

de ontwikkeling en validering van zo’n model gewerkt.
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H et slachtoff er in het herstelrecht

Als theoretische grondlegger van het herstelrecht wordt vaak de Australische 

criminoloog Braithwaite genoemd, met zijn theoretisch onderbouwde pleidooi 

voor reintegrative shaming. W ie de oorspronkelijke teksten van Braithwaite er op 

naleest, zal bemerken dat aan de belangen en noden van reële slachtoffers nau

welijks enige aandacht wordt besteed, laat staan aan lastige sentimenten zoals 

wraakzucht en woede. In een zeer kritische beschouwing van de Canadese filo

verweten dat zij in hun ijver om het strafrecht door herstelrecht te vervangen 

van publicaties over restorative justice duidelijk verandering gekomen. De toon 

Repair or Revenge: V ictims and Res-

torative Justice (2002). Strang’s eigen studies zijn uitdrukkelijk mede gericht op 

de slachtofferbelangen en zij betoogt op grond daarvan dat herstelrechtelijke ar

rangementen juist voor de slachtoffers voordelig kunnen zijn, misschien zelfs wel 

meer dan voor de daders of de maatschappij. Inmiddels is de empirische evidentie 

teratuur thans vaker gepleit voor een sterkere oriëntatie op de belangen van de 

slachtoffers. In verband hiermee wordt het herstelrecht ook minder stellig gepo

sitioneerd als een alternatief voor het strafrecht. Sommigen pleiten vanuit het 

slachtofferperspectief voor opname van herstelrechtelijke elementen in de con

door hem georganiseerde ontmoetingen tussen daders en slachtoffers aanvan

In Critical Issues in Restorative Justice

herstelrecht een slachtoffervriendelijke optie kan zijn. Een ander voorbeeld van 

dergelijke problematisering is het hoofdstuk van Daly in een bundel over her

stelrecht onder redactie van Elliott en G ordon (2005). Deze thematiek heeft een 

duidelijke plaats gekregen in het H andbook of Restorative Justice onder redactie 

beschouwing van Simon G reer over de moeizame relatie tussen de slachtoffer

kan worden gewezen op publicaties in het Tijdschrift voor H erstelrecht (Pemberton, 

De internationale dimensie

in bepalingen over slachtofferrechten zijn vervat. Zo heeft de R aad van Europa al 
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116) opgesteld, gevolgd door een belangrijke, meer algemene aanbeveling in 1985 

betreffende de Positie van Slachtoffers in het Straf(proces)recht (1985/II). In 

nis zijn de bepalingen betreffende de procedurele rechten van slachtoffers in het 

Statuut van R ome van 1998 ter instelling van het Internationale Strafhof en de 

aangenomen document is de Aanbeveling van de R aad van Europa 2006(8) inzake 

hulp aan slachtoffers. Deze aanbeveling is vrij omvattend en gedetailleerd. Dit zijn 

slechts enkele voorbeelden van instrumenten, opgesteld door internationale of 

 regionale organisaties. Voor een uitgebreid overzicht, inclusief alle basisteksten, 

Veel is de laatste jaren ook gepubliceerd over de implementatie van het EU 

van het nationale recht vereist per maart 2002. G elet op het veelomvattende ka

In ieder geval kan worden vastgesteld dat geen enkele lidstaat binnen die peri

kwam het rapport uit van de Europese Commissie omtrent de naleving van het 

De laatste jaren worden gekenmerkt door een nieuwe ontwikkeling, waarbij spe

cifieke slachtofferbepalingen zijn ontwikkeld ten aanzien van bepaalde groepen 

slachtoffers of ten aanzien van bepaalde delicten. Zo werden door de Verenigde 

van Europa richtlijnen voor de bejegening van slachtoffers van seksueel geweld 

of huiselijk geweld en van slachtoffers van terrorisme. O ver slachtoffers van sek

sueel geweld zijn met name belangrijke voorzieningen geschapen in het Statuut 

van het Internationale Strafhof. Ten aanzien van slachtoffers van terrorisme zijn 

tevens zeer recent aanbevelingen ontworpen op verzoek van de Europese Com

O ndanks de adoptie van algemene of meer specifieke slachtofferrechten worden 

de rechten van slachtoffers nog niet altijd voldoende erkend en lijden slachtoffers 

vaak onnodig wanneer zij bevoegde autoriteiten helpen bij het vervolgen van de 

behorende bij het Eleventh U nited N ations Congress on Crime Prevention and Criminal 

Justice, dat plaatsvond in Bangkok in 2005, wederom de noodzaak onderschre

ven om getuigen en slachtoffers van misdaad en terrorisme beter te beschermen 

en het juridische en financiële kader daarvoor waar nodig te versterken. Ter on
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dersteuning van de uitvoering van deze voornemens is door de W orld Society of 

nis over behandelingsmethodieken is eveneens sterk aan het toenemen, zij het 

niet zozeer onder de vlag van de victimologie. Belangrijke opkomende thema’s 

zijn de rol van het slachtoffer in het herstelrecht en de strafrechtelijke procedure 

en de ontwikkeling van internationale wetgeving over rechten van slachtoffers, 
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