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Column

De redactie van NRC/Handelsblad besloot 
onlangs dat het tijd was om de crimino
loog Buikhuisen te rehabiliteren. De 
krant wees erop dat het onderzoek naar 
de biosociale achtergronden van chroni
sche delinquentie inmiddels internatio
naal een hoge vlucht heeft genomen. 
Hierbij werd onder meer verwezen naar 
de zeer omvangrijke onderzoekslijn naar 
de relatie tussen Attention Deficit Hyper
activity Disorder (ADHD) en gedragspro
blemen. Gewezen werd ook op de studies 
van Terry Moffitt. Hieruit blijkt dat de 
vraag of een kind blijvende psychische 
schade oploopt van kindermishandeling 
– en daardoor later zelf wellicht geweld
dadig gedrag gaat vertonen – afhankelijk 
is van de aanwezigheid van een specifie
ke, genetisch bepaalde eigenschap. 
Moffitt ontving voor dit onderzoek vorig 
jaar de Stockholm prijs voor criminolo
gie. Zonder de door Brandt Corstius en 
anderen destijds tegen Buikhuisen 
gevoerde hetze, zou hij volgens Moffitt 
zeker voor deze prijs in aanmerking zijn 
gekomen. 

In de NRC verschenen vervolgens enkele 
ingezonden brieven met negatieve oor
delen over Buikhuisen, waaronder één 
van Brandt Corstius. In reactie hierop 
schreven enkele deskundige onderzoe
kers dat Brandt Corstius geen benul heeft 
van natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Deze schreef daarop gepikeerd dat hij 
toch echt ooit bij een faculteit van wis 
en natuurkunde is gepromoveerd. 
Oftewel, hier sprak een echte doctor, en 
nog wel in de natuurwetenschappen. Ik 
zou menen: des te erger!

In het weekblad Vrij Nederland is deze 
doctor Brandt Corstius namelijk 
omstreeks 1978 maandenlang tekeer 
gegaan tegen Buikhuisen en diens luttele 
verdedigers waaronder ondergetekende. 
Hij vergeleek ons daarin met Hitler en 
Goebbels alsmede met Pinochet en 
Videla. Ook beweerde hij dat Buikhuisen 
“het verzamelpunt” vormde van “het fas
cisme in Nederland” en dat hem daarom 
hardhandig de mond moest worden 
gesnoerd. Buikhuisen zou volgens Brandt 
Corstius maar het beste in een inrichting 
kunnen worden opgesloten. Vervolgens 
riep hij de lezers op om de oratie van 
Buikhuisen te verstoren, hetgeen vervol
gens ook prompt gebeurde. De redactie 
van Vrij Nederland was zo ingenomen met 
dit initiatief dat ze zijn columns bundel
de en als boekje uitgebracht onder de 
fijnzinnige titel Buikhuisen is Dom en 
Slecht. Het door Buikhuisen voorgestelde 
onderzoek ondervond vervolgens derma
te veel tegenwerking dat hij en zijn vrouw 
na enkele jaren besloten dan maar een 
antiekzaak te beginnen. 

Hoe is mogelijk dat in Nederland een 
internationaal goed bekendstaande 
onderzoeker, die in zijn proefschrift over 
hangjongeren de Nederlandse taal ver
rijkte met het begrip provo, door een col
legaonderzoeker van de universiteit kon 
worden weggepest? Waarom sprong nie
mand in de bres voor de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek ? Er zijn drie 
antwoorden te geven op deze klemmen
de vraag. Het eerste is dat de doorsnee 
Nederlandse intellectueel destijds als de 
dood was voor dr. Brandt Corstius. Pas 
toen Theo van Gogh de moed had om 
hem aan te vallen, is aan dit terreurregi
me een einde gekomen. De tweede reden 
is de toenmalige hoge sociologendicht
heid in Nederland. Sociologen stonden 
destijds in meerderheid fel afwijzend 
tegenover een biosociale benadering van 
menselijk gedrag – het zogenoemde ver
geestelijke mensbeeld van de sociologie 
– en zij vormden toen een invloedrijke 
groep. 

De derde reden kan worden gevonden in 
het boek van Jan Blokker en zonen over 
de Nederlandse identiteit, geïllustreerd 
aan de hand van twaalf moorden op 
bekende Nederlanders. In het door hen 
behandelde rijtje slachtoffers van hyste
rische lynchpartijen, onder wie Boni
fatius en de gebroeders De Wit, zou 
Buikhuisen niet hebben misstaan. 
De Nederlandse identiteit bestaat wel 
degelijk en vatbaarheid voor hetzes 
maakt er helaas deel vanuit. Wij wensen 
Buikhuisen en zijn vrouw nog vele geluk
kige jaren toe in zonnig Spanje. <<

DE AffAirE brANDT COrSTiuS
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